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अक्षमारिकोपनिषत् 
वाङ मे पनसि--इति शान्तिः 

अक्षमारलक्षणादिजिन्नासा 

अथ प्रनापतिगुंहं पप्रच्छ--मो भगवन् अक्षमारमेदवि्ि 

नहीति । सा किंलक्षणा कतिभेदा अस्याः कति सूत्राणि कथं 

घटनाप्रकारः के वर्णाः का प्रतिष्ठा केषाऽधिदेवता #िं फठं चेति ॥ १॥ 

अकारादिक्षकारान्तव्णजातकठेवसम् | 

विकठेनरकैवल्यरामचन्द्रपदं भजे ॥ 

इह खलु ऋवेदप्रविभक्तेयमक्षमाटिकोपनिषत् पञाराद्रणथिप्रकटनव्यग्रा 
परम्परया ब्ह्ममात्रपर्यवसना विजयते । अस्याः श्रुतेः स्वल्पग्रन्थतो विवरण- 
मारम्यते । प्रजापतिगुहप्रक्प्रतिवचनसूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । 
आख्यायिकामवतारयति--अथेति । अथ स्वाङ्गखोकस्याभ्युदयनिश्रेयसात्ति- 
प्रतिबन्धतानवानन्तरं प्रजानां स्वसृष्टानां स्वाध्युपायप्रापकः प्रजापतिः चतुमुखः 
गुहं कुमारस्वामिनं पप्रच्छ । अयं स्वातिरिक्तप्रपश्चः स्वाज्ञानविकल्पितः, सर्वा- 
पहवसिद्धु.नह्य निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति स्व्ञानं विना स्वातिरिक्तास्तित्वभ्रमः 
न ह्यपहवपदं भजति, न हि स्वाज्ञोकस्य सहसा स्वज्ञानसुदेति तस्याञुद्धान्तर ̂  
त्वात्, तत्सत््वञयुद्धवर्थमर्थावुसन्धानपूर्वकं मन्तानुष्ठानं कतेन्यं, न हयुद्धचित्तं 



। अक्षमालिकोपनिषत् 

मन्त्रर्थप्रत्यगमिनव्रह्मविषयं भवति, तदुपायतयाऽक्षमाछ्कासु पञारदरणान् 

सार्थान् विन्यस्य तयाऽक्षमारिकिया जप्तो मन्त्रो मन्वजापक्टुरितक्षयद्रारा 

-मन्वारथप्रत्यगमि्ननरह्माभिम॒खमेनं केतीत्येतमर्थं मनसि निधाय पृच्छति । 

किमिति ? भो भगवन् इति ॥ १ ॥ 

अक्षमाखलक्षणादि 

तं गुहः प्रस्युवाच--प्रवारमौक्तिकत्फणिकराद्धरनताष्टा- 

पदचन्दनपुत्रनीविकान्नरुद्रक्षा इत्यारिक्षान्तरमूतिरसविधादमावाः । 

सौवर्णं रानतं ताम्रं चेति सूत्रत्रथम् । तद्विवेे सौवर्ण तदृकषपाश 

राजतं तद्वामे नारं तन्म॒खे सुखं तत्पुच्छे पृच्छं तदन्तरावतनक्रमेण 

योजयेत् ॥ २ ॥ 

प्रनापतिग्रश्रमङ्खीकृत्य तं गुहः परत्युवाच । किमिति! प्रवाखादि- 

सटराश्चान्ताः ददा भवन्ति । आदिक्षान्तरमृतिसविधानुभावाः अकारादिः 

क्षकारान्तरविरसिततत्त्र्णाथेमूतिमिः संविधेन स्योगेनानुभावा भावनीया 
इत्यर्थः । ततः किं ईत्यत्र--सौबणमिति । यदक्षजातं तद्विवरे ॥ २॥ 

अक्षमालां ब्रह्मदिभावना 

यदस्यान्तरं सूत्रं तद्रह्य । यदक्षपाश्चं तच्छैवम् । यद्भामे 

तद्वैष्णवम् । यन्मुखं सरा सरखती । यत् पच्छ प्ता गायत्री । यत् 

सुषिरं सा विद्या । या ग्रन्थिः परा प्रकृतिः । ये खराप्ते धवाः । 

ये स्पस्ते पीताः । ये पराप्ते रक्ताः ॥ ३ ॥ 
< 

तदन्तरादौ बह्मादयो भावनीया इत्याह--यदिति। तथा यद्रा 
राजतसूत्रवख्यं तच्छेवम् ¦ यद्वामे ता्रसूत्रवखयं तद्वैष्णवम् | प्रत्यक्षं या मन्थि; 



अक्षमारिकोपनिषत् 

सा प्रकृतिः ¡ ये स्वः ते धवाः सात्तिकत्वात् । ये स्पर्शाः ते पीताः 
सतत्वतमोमिश्रत्वात् । ये परास्तेरक्ताः राजसत्वात् ॥ ३ ॥ 

अक्षमालशोधनादि 

अथ तां पञ्चभिरगव्येरम्तेः प्चमिर्गव्येस्ततमिः शोधयित्वा 
पञ्चभिगन्येगेन्धोदकेन संखाप्य तस्मात् सोङ्करेण पत्र्र्न ख्पयि- 
त्वाऽ्टमिरगन्धेरारिप्य सुमनःस्थछे निवेहयाक्षतपुष्येराराध्य प्रत्यक्ष 
मादिक्षानतेवैमैरमावयेत् ॥ ४ ॥ 

एवं संभाव्य अथ तां अक्षमालिकां पश्चभिगेव्येरखरतैः नन्दाऽऽदिगो- 
पञ्चकक्षीरेः पुनः पच्चभिमै-्ेस्तनुभिः तत्तनुभवगोमूत्रादिपशचकैः दोधयित्वा 
अथ पुनः पश्बभिगेव्येः केवर्दधिभिः गन्धोदकेन च संज्ञाप्य । अष्टभिर्मन्धैः 
तक्कोरोरीयादिमिः मन्त्रराखप्रसिद्रः भदिम्य | अकारादिक्षकारान्तेक- 
पञ्चाराद्रीजात्मकमन्तररक्षमाठ्िकाविरिष्टं वा प्रातिस्विकेनेकेकाक्षमेकेकमन्त्रेण 
संयोजये दित्यर्थः ॥ ४ ॥ 

एकैकाक्षस्येकेकेन मन्त्रेण संयोजनम् 

"उोमंकार मृत्युंनय सर्ैन्यापक प्रथमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । 

ओमांकाराकषणात्मक सवगत द्वितीयेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमिकार 

पृष्िदाक्षोमकर तृतीयेऽक्चे प्रतितिष्ठ ओमींकार वाक्प्रसादकर 

निर्म चतुर्थेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओभुंकार सर्वबटप्रद् सारतर पञ्चमेऽक्षे 

प्रतितिष्ठ । ओमूक्रायोच्वाटनकर दुःसह षष्ठेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओ भूकर 

ससमिकर चट स्मेऽकषे प्रतितिष्ठ । ओमकार पंमोहनकरो- 
1 अकार, आकार, इत्येवायुस्वारं विनैव सवैवर्णानां ग्रहणम्-अ १, अ २, 



अक्षमाङिकिपनिषत्ं 

ञज्वहाष्टमेऽ्े प्रतिति । ओमकार दिद्विषणकर ` शूहकं नवमेऽक्षे 

प्रतितिष्ठ । ओम्डकार मोहकर दशमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमकार 

सर्ववह्यकर् शुद्धपत्तैकादरोऽ्ष प्रतितिष्ठ । ओमेकार शुद्धपतात्तिक 

पुरुषवरयकर द्वादशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओर्मोक्राराखिल्वाङ्मय निलय- 

शुद्ध घयोदशेऽक्े प्रतितिष्ठ । ओमोकार सरववाङड्मय वरयकर शान्त 
चतु्दरोऽचचे प्रतितिष्ठ । ओमकार गजादिवहयकर् मोहन पश्चदशोऽ्े 

प्रतितिष्ठ । ओमःकार मत्युनारनकर रौद्र षोडरोऽ्षे प्रतितिष्ठ । 

ॐ कंकार स्॒रेविषहर कल्याणद सप्तद्रोऽक्े प्रतितिष्ठ । ॐ सकार 

सर्क्षोमकर व्यापकाष्टादशेऽकष प्रतितिष्ठ । ॐ गकार सवेविघ्नशमन 

महत्तरेकोनविशेऽधे प्रतितिष्ठ । ॐ षेकार सोमाग्यद् स्तम्भनकर 

विंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ डकार सवैविषनारकरोप्रेकरविशेऽकष 

प्रतितिष्ठ । ॐ चंकाराभिचारघ्च कूर द्वाविंशेऽके प्रतितिष्ठ । 

ॐ छकार भूतनाहयकर भीषण अ्रयोविदोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ जकार 

करत्याऽऽदिनाराकर दुषषं चतुविंदोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ स्कार भूतनाराकर 

पशचविशोऽक प्रतितिष्ठ । ॐ जकार रृत्युप्रमथन षडरोऽके प्रतितिष्ठ । 
ॐ टकार स्वन्याधिहर सभग सपरविशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ ठकार 

चन्द्रूपाष्टाविरोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ इंकार गरुडात्मके `विषध्च 

शोमनेकोनत्रिशेऽक्े प्रतितिष्ठ । ॐ ठकार सर्संपत्पद ग्सुमग त्रिरोऽके 
प्रतितिष्ठ । ॐ णकार सव॑सिद्धिपद "मोहकरकत्रिरोऽक्ष प्रतितिष्ठ । 

" गृहुक--अ २, म्रहक--अ, अ१, ¬ विपदन्न-अ, अ १,३१. 
? सुखद--उ १, “ मोदनक्--क, 
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ॐ तकार धनधान्यादिंपत्प्रदं प्रप्तच द्वार्रिरोऽकष प्रतितिष्ठ । ॐ 
थंकार धमप्रा्िकर निर्मङ त्रयस्धिरोऽक्े प्रतितिष्ठ । ॐ दकार 
पष्िवृद्धिकर प्रियद्ंन चतुखिरोऽते प्रतितिष्ठ । ॐ धकारं 

विषन्वरनिन्न विप पश्चत्रिरोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ नकार मुक्ति 

मुक्तिप्रदं शान्त षटुत्रिशेऽ्े प्रतितिष्ठ । ॐ पंकार विषविघ्ननाशन 

मन्य स॒पतत्रिशेऽक्ष प्रतितिष्ठ । ॐ फंकाराणिमादिपिद्धिप्रद ज्योती- 

रूपष्ठत्रिरोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ अकार स्ैदोषहर शौ मनेकोन- 
चत्वारिशेऽक्ष प्रतितिष्ठ । ॐ भकार मृतप्ररान्तिकर भयानक चत्वारि 
रोऽकषे प्रतितिष्ठ । ओं मकार विद्वेषिमोहनककचत्वास्दिऽके प्रतितिष्ठ । 
ॐ यंकार् प्वेव्यापक्र पावन द्विचत्वारिशोऽ्चे प्रतितिष्ठ । ॐ रकार 
दाहकर विङरत त्रिचत्वारिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ छकार विश्वंभर 
भासुर चतुश्चत्वारिंशेऽकषे प्रतितिष्ठ । ॐ वंकार सर्वाप्यायनकर निर्म 

पश्चचत्वारिदोऽके प्रतितिष्ठ । ॐ शंकार सवेफटप्रद पवित्र षट्चत्वा- 

रिशेऽकषे प्रतितिष्ठ । ॐ षकार धमा्थकामद् धव सप्तचत्वा रिशेऽक्े 

प्रतितिष्ठ । ॐ संकार सर्वकारण सावैव्णिकाष्टचत्वारिशेऽके प्रतितिष्ठ । 

ॐ हकार सर्ववाङ्मय निमछेकोनपन्नाददक्े प्रतितिष्ठ । ॐ ठकार 

सवेशाक्तिप्रदं प्रधान पश्चाश्दक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ क्षंकार पररापरतत््व- 

ज्ञापक परन्योतीरूप शिखामणौ प्रतितिष्ठ ॥ ९ ॥ 

तूत्र ^“अकारो वै सर्वा वाक् सैषा स्पशौप्ममिर्व्यज्यमाना बह 
नानारूपा भवति ? इति श्रुतितः सर्वे वर्णा अकारविकारा इत्युक्ता भवन्ति | 
८‹ अक्षराणामकारोऽस्मि 2 इति -स्मृतितश्च विष्णोः सवेव्यापकत्वेन अकारादि- 
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क्षकारान्तनीजविरिष्टमन्त्रार्थत्वमुक्तं भवतीति ज्ञेयम् | विष्णोर्व्यापकत्वेऽपि 
मृत्युञ्ञयत्वं कुतः ! इत्यत्र सर्वापहवसिद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति वेदनं 

~सम्यग्नानं तत्स््नोदयसमकार्कैवल्यफर्कमित्यत्र--“' ब्रह्म वेद् ब्ह्यैव भवति,” 
८५य्॑ एवं. निबीजं वेद निर्बाज एव स भवतिः इत्यादि ज्ञानसमकारमेव 
कैवल्यफटानुवादिन्यः श्रुतयो मानम् । तथाविध्नानतत्साधनानुष्ठानविस्मारकं 
बरह्ातिरिक्तजाग्रलाग्रदा्यविकल्पानु्गैकरसान्तमेदजातास्तित्वं, तस्य प्रमाद- 
कारित्वात् “ प्रमादं वै मृत्युमहं वीमि > इति, “प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः 
कदाचन ?› इति च स्मरते. । एवं स्वाज्ञानप्रभवस्वातिरिक्तास्तित्वथ्रमात्मकमृत्यु 
स्वज्ञानसमकाटं जयत्यपहवं करोतीति म्रत्युञ्जयत्वमुपपद्यत इति यत् तदेव 
वक्ष्यमाणेकपश्नारादकायादिक्षकारान्तमन्तराणां परमाय इत्याह-- ओमिति | 
त्वमक्षमाटारिखामणिदक्षिणमागस्थप्रथमे अक्षे प्रतितिष्ठ इत्यादिना अक्षं 
परत्येवमावाहयेत् । -तथा रिष्टाक्षजातं रिष्टवर्णैरावाहयेदित्याह--ॐ आ करे- 
त्यादिना । शुहक; स्वातिस्तिं शुन्यतयोहयतीति शुकः, स्वातिरिक्तदल्य- 

करेत्यर्थः, स त्वं नवमे अक्षे प्रतितिष्ठ | प्रत्यक्षमेवमावाहयेत् ॥ ^ ॥ 

देवमन्विघातत्वानां सात्निध्यार्थो मन्त्रजपः 

अथोवाच ये देवाः पृथिवीषदस्तेभ्यो नमो भगवन्तोऽनुमदन्तु 

शोभय पितरोऽदुमदन्तु शोमये ज्ञानमयीमक्षमाटिकाम् ॥ ६ ॥ 
अथोवाच ये देवा अन्तरिक्षप्दस्तेम्य ॐ नमो मगवन्तोऽदुम- 

दन्तु शोभय पितरोऽदुमदन्तु शोभाये ज्ञानमयीमक्षमाडिकाम् ॥ ७ ॥ 
अथोवाच ये देवा दिविषद्स्तेभ्यो नमो भगवन्तोऽुमदन्तु 

शोभाये पितरोऽत॒मदन्तु शोभय ज्ञानमयीमक्षमादिकाम् ॥ ८ ॥ 

अथोवाच ये मन्ता या" विदयाप्तेम्यो नमस्ताम्यश्चौन- 

मस्तच्छक्तिरस्याः प्रतिष्ठापयति ॥ ९ ॥ 

1 कल।स्ते--उ, 
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अथोवाच ये ब्रह्मविष्णुरुद्रस्तेभ्यः सगुणेभ्य ॐ नमस्त- 

'द्रीयैमस्याः प्रतिष्ठापयति ॥ १० ॥ 

अथोवाच ये *सांख्यादित्वमेदाप्तेम्यो नमो वर्तध्वं. 

'वरोधे“दुवतेष्वम् ॥ ११॥ 

अथोवाच ये दैवा वेष्णवाः शाक्ताः शतप्रहख्शप्तेभ्यो 

नमो नमो मगवन्तोऽदमदन्त्वनुगृहन्तु ॥ १२ ॥ 

अथोवाच याश्च भृत्योः प्राणवल्यप्ताभ्यो नमो नमस्तेनैतां 

म्रडयत गरृडयत ॥ १६ ॥ 

एवं पञ्चाराद्रणविरि्ठक्षमाल्िकां स्पृष्टा स्वाविद्यापदतत्कार्यन्रह्याण्ड- 
पटख्वासिनो ये ये देवाः मन्तविदातत्त्वादयो विद्यन्ते तेषामत्र सान्निध्याय 
अस्याः सार्वात्म्यसिद्धये च वक््यमाणमन्त्रान् जपेदित्याह--अथोवाचेति | 
अथोवाच ये देगः दयोतनात्मकाः सवत्र प्रथिव्यां सीदन्ति गच्छन्ति व्याप्य 
वतन्त इति परथिवीषदः । अस्यामक्षमाल्कायां स्थिरासना भूत्वा अनुमदन्तु 
अनुमोदनं सदा कुवन्तु पुनरस्या विरोषतः शोभायं शमार्थं पितशेऽलुमदन्तु 
रोभाये ज्ञानमयीं अक्षमालिका प्राप्य अभ्निष्वात्तादिपितरोऽपि सदाऽनुमोदनं 
मजन्त्वित्यर्थः ॥ ६ ॥ तथा सर्वत्रानुमाव्यमित्याह--अयथेति । पित॒भिः सह् 
अन्तरिक्सदो देवा अप्यक्षमाटिकां प्राप्य वरदाः सन्तः स्थिरासना भवन्त्विति 
प्रार्थनीया इत्यथः ॥ ७-८ ॥ अस्मिन् रोके ये सप्तकोटिमहामन्ता विद्यन्ते 
याश्च चतुष्षष्टिकखा विद्या विद्यन्ते ताभ्यो नमः ॥ ९-१० ॥ ये सांख्यदि- 

तत्तवभेदा; षण्णवतितत्वानि तेभ्यो नमः | ये षण्णवतितत्त्वमेदाः यूयमत्र 
वरो वराः सर्वात्क्ष्टाः सन्तः कामधेनव इव अक्षमालिकोपासकस्य वाञ्छितार्थदा 
भूत्वात्र “दा बतैष्वमित्यर्थः ॥ १ १-१२ ॥ स्वभावतोऽमरं जीवं स्वभावतः 

1 द्वितीयम--क, › संख्या--क, अ १. ` विरो-मु. * निव---क, 



८ अक्षमालिक्ोपनिषत् 

प्रच्याव्य मृति देहात्मभावनाषूपां नयतीति मृत्युः स्वातिरिक्तास्तित्वश्रमस्तस्य 
मत्योः प्राणवत्य उपजीव्या याः राक्तयो विद्यन्ते स्वातिरिक्तभ्रमापनुत्तये 
ताभ्यो नमो , नमः । ताः सर्वा युयं मिच्ठि्वा मत्करृतनमस्कारेण तेनेतां 
अक्षमाङिकां मृडयत्त मृडयत ¦ स्वोपासकसुखप्रदां कुरतेत्यथः ॥ १३ ॥ 

अक्षमालां सर्वात्मकलभावना 

पुनरेतस्यां सर्वात्मकत्वं मावयित्वा माविन पूव॑मारिकामत्पा्या- 

रभ्य तन्मयीं महोपहरिरुपहव्यादिक्ष न्तैरसैरक्षमाङामष्टोत्तरशातं स्पृशत् ॥ 

अकारादिव्छकारान्तद्टिराकृ्याऽथ अकचटतपयर इत्यष्टवर्गं योजितं चेत् 
तदा अष्टोत्तरदातं भवति । क्षकारः सक्रन्मेरुस्थाने योजनीय इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 

अक्षमालिकरास्वुतिः 

अथ पुनरुत्थाप्य प्रदक्षिणीक्ृत्यो नमस्ते मगवति मन्त्रमातृके- 

ऽस्लमाछे सवैवक्षंकर्यानमस्ते मगवति मन्त्रमातृकेऽक्षमालिकिऽशेष- 

स्तम्मिर्न्योनमप्ते मगवति मन्तमात्केऽक्षमाछे उच्वाटन्योनमस्ते 

भगवति मन्त्रमातृकेऽक्षमाछे विश्वामृत्यो "मृत्युं नयस्वषूपिणि सकरो- 

दीपिनि सकलछोकद्[र)]क्षा "दिके सरकर्टोक्ोज्ञी विके सकलोत्पादिके 
दिवाप्रवतिके रात्रिप्रवर्तिके नद्य°न्तरयापि देशान्तरयासि द्रीपान्तर- 
यासि लोकान्तरयाति सर्वैदा स्फुरसि सर्वहृदि वापयसि । नमस्ते 
पराख्पे नमस्ते पदयन्तीरूपे नमस्ते मध्यमारूपे नमस्ते वेखरीखूपे 
सवेतत्त्वात्मिके सवैविद्याऽऽत्मिके पर्वरक्त्यात्मिके सर्वदेवात्मिके 

वपिष्ठेन सुनिनाऽऽराधिते विश्वामित्रेण सुनिनोपसेव्यमाने नमस्ते 

नमस्ते ॥ १९ ॥ 

? मरलयु-भ १, उ १, ° त्मिके--उ, 3 १, ` न्तरंया--उ, सु, भ, 
र 
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अथ पुनर्त्थाण्य प्रदक्षिणीक्रय व्यादिषट्कमंसाधकतया परमाथपद- 
प्रापिकतया च वक््यमाणमन्त्रैरक्षमाखिकां स्तोति--ओमिति । अ्त्युलयस्व- 
रूपिणि स्वातिरिक्तविश्वामिधानमृत्युप्रासस्वज्ञानरूपिणि, तथा सकलोदद्रीपिनि ! 
ईश्वरात्मना सकरुलोकद्[ राक्षारिमिके | रवीन्द्रात्मना दिवाप्रवर्तिके राच्चिप्रवतिके। 
अन्तुर्याम्यात्मना नदन्तरयासि नदयन्तरं नदीपटरं यास्यसि । प्रत्यग्रूपेण 
स्वेदा स्फुरसि । सरस्वत्यात्मना नमस्ते पराखूपे । वसिष्ठेन मुनिना 
८“ ब्रह्मातिरिक्तं न किचिदस्ति?? इति आराधिते । तथा विश्वामित्रेण ॥ १९ ॥ 

विद्ाफरम् 

प्रातरधीयानो रातरिकरतं पापं नारायति । ,सायमधीयानो 

दिवसकृतं पापं नाक्षयति । तत् सायं प्रातः प्रयुज्प्नः पापोऽपापो 

मवति । एवमक्षमालिकिया जप्तो मन्तः स्यः सिद्धिकरो मवतीत्याह 

भगवान् गुहः प्रनापतिमित्युपनिषत् ॥ १६ ॥ 

विद्याफर्माह- प्रातरिति । कामिनां सयः कामितार्थसिद्धिकसरे भवति। 

अकामिजपतमन्तस्तु सद्यश्चित्तञ्युद्धिकयो भूत्वाऽस्य वेदान्तश्रवणादिमतिसुत्पाय 
सद्यः श्रवणादिजनितस्म्यगज्ञानसमकाटं सर्वापह्वसिद्धनिष्प्रतियोगिकनह्ममात्राव- 

स्थानटक्षणविककेनरकैवल्यसिद्विकरो भवति । इतिराब्दस्त्वक्षमाङ्किपनि- 
षत्परिसमाप्त्यथः ॥ १६ ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्रह्ययोगिना । 
अक्षमारोपनिषदो व्याख्यानं छिितं घु । 
अक्षमाछोपनिषदो व्याख्याग्रन्थः शतं स्मरतः ॥ 

इति श्रीभदीशायथेत्तरशतोपनिषच्छाखविवरणे सप्तषष्टिसह्यापूरकं 

अक्षमालिकोपनिषद्िवरणं सम्पूण॑म् 



अथवंिखोपनिषत 
भद्र क्णेभिः--इति शान्तिः 

प्रथमः खष्डः 

आदिभरयुक्तध्यानजिज्ञासा 

अथ हैनं पेप्परादोऽङ्गिराः सनत्छुमारश्चा 'र्वाणमुवाच- 

मगवन् किमादौ प्रयुक्तं ध्यानं ध्यायितव्यं किं तद्धयानं को वा 

घ्याता कश्च ध्येयः; ॥ १ ॥ 

ओङ्ारार्थतया मातं तुयोङ्काराग्रमासुरम् । 
तु्यतुयंत्रिपाद्रामं स्वमात्रं कट्येऽन्वहम् ॥ 

इह खल्वथवैशिखोपनिषदोऽथवेवेदप्रविभक्तत्वेनोपोद्वातादिकं प्रश्चोप- 
निषदादितुल्यम् । दिष्याचायपैप्परादाद्यथरवप्र्षप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका 
वक्ष्यमाणवि्यास्तुत्यर्था । प्रकृतोपनिषदो विवरणमारम्यते-अथेदयादिना । 
अथ ह यथोक्तसाधनानुष्ठानसंजातचित्त्द्धयनन्तरं खट पिप्परादस्यापत्यं 
चै्पङादो नामतोऽङ्किराः सनल्ुमारश्च एनं विख्यातं अथर्वाणेमुवाच । 

यव॑--अ, अ 2; सु, 
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किमिति! हे भगवन् किं सवस्मात् आदौ प्रयुक्तं सुमुश्चुभिः कस्य ध्यानं 
ध्यायितव्यं कि वा तस्य ध्यानं कोवा ध्याता ध्यानकर्ता वैः ककोषा 

ध्येय इति ॥ १ ॥ 

चतुष्पाल्प्रणवध्यानम् 

स॒ एभ्योऽः र्वा प्रत्युवाच--ओमित्येतदक्षरमादौ प्रयुक्तं 
ध्यान ध्यायितन्यमित्येतदश्षरं परं ब्रह्मास्य पादाश्चत्वारो वेदा- 

श्चतुष्पादिदमक्षरं परं त्य ॥ २॥ 

एवं पिप्पङादाङ्गिरस्सनत्कुमारैः पृष्टो मुनिराह--स इति । य एवमेतैः 
पष्टः सोऽयमथर्वा मुनिः एभ्यः प्रत्युवाच । किमिति! ओमिति ब्रहमप्रतीका- 
ङम्बनतया सवस्मादादौ प्रयुक्तं ईश्वरेच्छयाऽऽविभूतं मुमुश्चुमिः प्रणवार्थश्वर- 
ध्यानं ध्यायितव्यमिति यत् तदेतदक्षरं प्रणवा्थरूपं परं अपरं वा ब्रह्म 
^° परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः” ““ प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः । 7 
इति श्रुतेः । अस्य प्रणवस्य व्यष्टिसमटितदैक्यावस्थाविरिष्टस्य चत्वारो वेदाः 
पादा इव पादा चतुष्पात् इद मध्षुरं परं अपरं वा बह्म ॥ > ॥ 

मात्राचतुष्टयस्वरूपम् 

पूर्वाऽस्य माघा पृथिव्यकारः स ऋगिमवेदो बह्मा वप्तवो 

गायत्री गाहंपल्यः ॥ ३ ॥ 

द्वितीयाऽन्तरिक्षं स उकारः प यजुर्भियनुवेदो "विष्णु रदरा- 

लिष्न्दक्षिणािः ॥ ४ ॥ 

तृतीया बौः स मकारः स सामभिः सामवेदो हद आद्या 

जगल्याहवनीयः ॥ ९ ॥ 

' थर्वाः--उ, मु, अ 3, अ २, धवैः-उ १. 8 विष्णुर्--अ १, . 

ऽ ृद्रादि-अ २, क, उ. 
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याऽवसानेऽस्य चतु््यर्धमाघा सता सोमटोक ओंकारः साऽथवे- 

गमन्मैरथर्ववेदः संवतकोऽमिर्मरुतो विराडेकर्षिमाखती स्ता ॥ ६॥ 

तस्यायमात्रास्वरूपमाह--पूरवेति । अस्य प्रणवस्य पूर्वा आद्यमात्रा 
पृथिव्यकारः इत्यादेः प्राथम्यात् प्रथममान्नारूपत्वं युज्यत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
द्वितीयमात्रेयत्तामाह-- द्वितीयेति । येयं द्वितीया मात्रा अन्तरिक्ष स उकार 
इत्यादेः प्रथममात्राप्रसक्तप्रथिव्यकाराघपेक्षपा आनन्तर्याद्हितीयमात्रात्वं युज्यत 
इत्यर्थः ॥ ४ ॥ तृतीयमात्रेयत्तामाह--त्रतीयेति | द्वितीयमात्रात्वेन प्रकटितान्त- 
रिश्चोकारादयपेक्षया दयौः मकार इत्यादेः समनन्तरत्वात् त॒तीयमत्रात्वं युज्यत 
इत्यर्थः ॥ ५ ॥ चतुर्थमत्रेयत्तामाह--याऽवसान इति । अस्य प्रणवस्य या 
अवसाना सेयं . चतुथ्येधमात्रा प्रणवतुरीयादाः ओङ्कारः सोमरोकश्च 
सथवेणमन्रम्रामविरिष्टः अथवेणवेदश्च संबतेकोऽथिः प्रठ्यकाटीनाग्िः मरुतः 
सप्त महाविराद् एक एव ऋषत्यवगम्यत इति एकर्षिः एवं विरोषणविरिषटे 
यमर्धमात्ना तु्यप्रकाश्चभास्यतया भास्वती स्मृता सर्ववेदान्तेप्वमिहितेत्यर्थः ॥६॥ 

वणेदेवताविरिष्टमत्राखस्पम् 

प्रथमा रक्तपीता महद्रहयदेवत्या । द्वितीया विधुमती कृष्णा 

विष्णुदेवत्या । तृतीया शुभाशुभा शुष्ठा खूदैवत्या । याऽवप्तानऽप्य 
चतु््यंधंमात्रा पा विद्युमती सर्ववर्णा पुरुषदैवत्या ॥ ७ ॥ 

पुनविरिष्टमात्रातदध्यक्षपादस्वरूपमाचटे- प्रथमेदयादिना । येयं प्रथमा 
मात्रा अकाररूपिणी सेयं रक्तमिश्रपीतवर्णा । यस्या महान् बह्मा देवता सेयं 
महद्भह्यदेवया । योऽकारात्मिका द्वितीया मात्रा विद्युदरत् बोतनात् विधयुमती 
तन्मि्रङृष्णवर्णोज्ज्वटा विष्णुदेवल्या च भवति । मकारात्मिकेयं वर्दषया मात्रा 
अधंमात्रोकारसन्निहितत्वात् श्चुभाश्चुभा वर्णतः यक्ना गुङ्कतेजोमयेश्वरोपाधित्वात् 
स्रदैवया च भवति । याऽवसाने इ्युक्तार्थम् । सा विद्युमती विनिम 
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सर्ववणैहेतुत्वात् सवेवर्णां स्वेन तुर्यरूपेण कृत्स्नमात्रातदष्यक्षप्रपश्चपूरणात् 
पुरुषस्तुर्यात्मा स एव देवता स्याः सेयं पुरुषदेवलया च मवति ॥ ७ ॥ 

विरिष्टभरणवस्वकूम् 

स॒ एष द्योकारश्चत्रक्षरश्चतश्चतष्पादश्चतुःिरश्वतश्चतुधां 

मातरा स्थूलमेतद्धस्वदीषेष्डुतम् ॥ ८ ॥ 

विदिष्टप्रणवेयत्तामाह-स एष इति । य एवमुक्तः स एष द्योङ्कारः 

अकारादिमेदेन चतुरक्षरः विश्वाविराडोत्रादिभेदेन चतुश्चदुष्पादः चतुदिशरः 

चतुस्तु्यविदि्ठत्वात् चतुतुरघा मात्रा । यद्रा-मात्रदिन्दः काठ्वाची 
थुं प्रथममात्रा काठस्य स्थूकत्वात्, तथेतत् हृस्वं -सूक्ष्मत्वात्; दी 
तदपेक्षया सूक्ष्मः तदपेक्षया प्तं सुसूक्ष्मम् ॥ ८ ॥ 

विरिष्टरणवध्यानफलम् 

ॐ ॐ ॐ इति त्रिरुक्त्वा चतुर्थः शान्त आत्मा ष्टुतप्रणव- 

प्रयोगेण समस्तमोमिति प्रयुक्तमात्मन्योतिः सक्ृदावतेते ॥ ९ ॥ 

एवं प्रकारत्रयभेदेन प्रणवमुच्चायं चलतुथेमात्राऽऽत्मकः शान्त आत्मा 

तुर्यस्य स्वातिरिक्तरान्तिसिद्धत्वात् एवं प्टुतभ्रणवप्रयोगेण प्रणवाग्रनादन्योतिरनु- 

सन्धानात् आत्मज्योतिः निरावृतं सत् सदृदावतते सदा विमातीत्यथंः ॥ ९॥ 

स्थूलादिभेदैः प्रणवस्य चतुर्धा विभागः 

सक्कदुचचारितमत्रेणोर्ध्वसन्नामयतीर्योकारः । प्राणान् सर्वान् 

प्रङीथ॒त इति प्रख्यः । प्राणान् सर्वान् परमात्मनि प्रणामयतीत्ये- 

‡ प्रणवः-अ १,अ२) क. 
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तस्मात् प्रणवः । चतुर्धाऽवस्थित इति सवैदेववेदयोनिः सवेवाच्यवस्तु 

प्रणवात्मकम् ॥ १०॥ 

प्रणवं चतुर्धा व्युत्पादयति--सकृदिति । सकृत् प्डुतोचारणतः 
मूलाधारादिव्रहमरन्धान्तभू्भ्वै उघ्नामयति उद्रच्छतीति ओङ्कारः । सवप्राणान् 
प्रीयते प्रकर्षेण ख्यं नयतीति प्रख्यः प्रणवस्य प्राणादिप्रस्यहेतुत्वात् 
प्रयत्वम् ! सत्ेप्राणान् परमात्मनि प्रणामयति प्रकर्षेण नमनमेक्यं गमयती- 
त्येतस्माद्रेतोः प्रणव उच्यते | एतत्करनात्रयविरखः चतुथः “‹ चतुथः शान्त 
आत्मा ?› इत्युक्तत्वात् । प्रणवस्थुरारा ओङ्कारः, तत्सृष्ष्मांसाः प्रख्यः, तद्वीजांशः 
प्रणवः, चतुर्थस्तु संरान्तस्वातिरिक्तः, इत्येवं चतुर्धाऽवस्थितः । इतिशब्दः 
वस्तुत एक इति श्योतकः । अभिधेयाभिघानरूपेण सबेदेववेदयोनिः । यत 
एवमतः सबैवाच्यवस्तु प्रणवात्मकं, न हि बहप्रणवातिरिक्तममिधेयजात- 
मभिधानजातं वाऽस्ति ॥ १०॥ 

इति प्रथमः खण्डः 

हितीयः खण्डः 

तर्योद्कारल्य तारकत्वम् 

देवश्चेति संषत्तां पवैभ्यो दुःखभयेभ्यः संतारयतीति 

तारणात्तारः ॥ १॥ 

अभिधेयामिधानदेववेदजातं पू्वोक्ततुयोड्ूारस्य तारकत्वं व ं ब्रह्मत्वं 
स्वयंप्रकारात्वं महादेवत्वं च प्रकटयतीत्याह-देबाश्धेति । विश्चवि 

॥ भवेभ्य ----कर 

॥९॥ की 
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सु्तैकरसान्ताः प्रणवाभिषेयरूपा देवाः चङब्दात् अभिधानहूपा वेदाश्च 
इति, एवं संधत्तं संदधतां व्यत्ययेनाभिस्रन्धि कृतवन्तः ! किमिति ! 
यस्तुरीयोङ्कारत्वेनाभिमतस्तस्य सवदुःखभयान्वितसंसृतिसंतारणात् स॒ एव 
तारः ॥ १॥ 

तस्य विष्णुत्वम् 

सरवे देवाः संविशन्तीति विष्णुः ॥ २ ॥ 

वि च--यत्र तुरीयोङ्करे तुर्य॑तुये विश्वविश्वायविकल्पालुङ्गेकप्सान्ताः 
सर्वे देवाः तन्मात्रावदोषतया संबिशन्तीति स विष्णुः तुयोद्ारः ॥ २ ॥ 

त्य ब्रह्मत्वम् 

सर्वाणि वहतीति ब्य ॥ ३ ॥ 

किच--यत् स्वातिरिक्तावि्यापदतत्कार्थजातं ग्रसित्वा स्वमात्रतया 
चृहयतीति तद्धि रद्य ॥ ३॥ 

त्य स्वय॑प्रकाशलवम् 

` स्वैम्योऽन्तः स्थानेभ्यो °ध्येयेम्यः प्रदीपवत् प्रकाङ्गयतीति 

प्रकरञ्चः ॥ $ ॥ 

किच स्वाज्ञ्िप्रसक्तसवंप्राण्यन्तर्बाह्यविरसितकामादिघट दिस्वप्रकाक्य- 
ध्येयेभ्यः विविक्ततया तत् सर्वै यः प्रदीपवत् प्रकाशयति स्वमास्यकामादि- 
घटादयमावे. प्रकामात्रतया स्वयमवदिष्यत इति च तुरीयोङ्ारः प्रकाशः ॥ ४ ॥ 

1 स्थानि---क,  ध्यायिभ्यः--कृ, 
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तस्य महदेवत्वम् 

प्रकाशेभ्यः सदोमिल्यन्तः शारीरे विचुद्दयोतयति सुहुखहुरिति 

 विचुद्वत् प्रतीयां दिशं “मित्वा सरवहठोकान् भ्यामोति ग्यापयतीति 

व्यापनाद्यापी महादेवः ॥ «^ ॥ 

किच स्वान्तःचरीरे स्वप्रकादयेभ्यः कामादिभ्यो विविक्ततया सदोभिति 

मह्यौ विषयजातं विचत् चयोतयति प्रकारायति तत् कथं यथा विद्युत् 

प्रतीयां स्वप्रकाश्यमेघाब्रतिरूपां दिशं भिचा स्वविषयटोकेकदे शं भ्या्रोति तथा 

तुरीयोङ्रस्वप्रतीतिविषयमूतां प्रतीयां स्वादृतिरूपिणीं मायाऽऽख्यां दिश्चेभिच्वा 

स्वाज्गदिविकल्पितसर्बान् लोकान् तदु परक्षितान्यनन्तकोणिव्रहमाण्डानि सचिदा- 
नन्दात्मना व्याप्रोत्ति विश्वविरडोत्रादिरूपेण वा व्यापयत्ीति च येन 

केन वैवं व्यापनात् भ्यापी महादेवः तु्योङ्ार एवेति सवेदेवानां वेदाना- 

मभिपरेतोऽथंः ॥ ५ ॥ 
इति दवितीयः खण्डः 

हि 

ततीयः खण्डः 

तुयोङ्कारनिरूपणम् 

पूर्वाऽस्य मात्रा जागतं जागरितं द्वितीया स्वप्र तृतीया 

सुषुपिश्चतुर्थी तुरीयम् ॥ १ ॥ 

मात्राऽवस्थापादभेदविदिष्टतुयोड्ारं पुनरनूद्य विदादयति--पूर्वेति। अस्य 
तुरीयोङ्कारस्य पूर्वा मात्रा जकाराख्या पश्चीकूतपश्चमहाभूततत्का्यमोतिकरूपेण 

1 प्रतीयादि--क, ` अ्रतीचीं दि--अ, 2 दिकं भि-क, 



तृतीयः खण्डः १३. 

लागतींति सैव जागरणममिधीयते | अस्य द्वितीया उकाराख्या मात्रा अपञ्चीक्रत- 

पञ्चीकृतपश्चमहाभूततत्कार्यजाग्रदमासना ऽऽत्मिका स्वप्रे स्वावस्था भवति। अस्य 

तृतीया मकाररूपिणी मात्रा तु पश्चीकृतापशीकृतपश्महाभूततत्कार्यव्यषटिलमधि- 
कारणरूपेयं सुषुप्यवस्था मवति } अस्य चतुर्थी अर्धैमात्रारूपिणी मात्रा तु 

जाग्रदायवस्थात्रयप्रपश्चतत्कार्यमावाभावप्रकाशकं तुर्य तुर्यावस्था मवति ॥ १ ॥ 

ुर्यज्ञानपथ एव सिद्धिकरः 

माना मात्राः प्रतिमात्रागताः सम्यक् समस्तानपि पादान् 

जयतीति स्वयंप्रकाशः स्वयं बरह्म मवतीत्येष सिद्धिकर एतस्माद्धया- 

नादौ प्रयुज्यते । सर्वकरणोपपहारत्वाद्धायंधारणाद्वह्य तीयम् ॥२॥ 

एवमकारादिमातराप्रविभक्तस्थूरसूष््मादिमाघ्राः परवेपूवा उत्तरोत्तरप्रति- 

मात्रासु विलयं गना यदि तदा सम्यक् अकारायधेमात्नाप्रविमक्तस्थूलादिमात्रा- 

पञ्चदङ्वारोपापवादाधिकरणविश्वविश्वा्यविकल्पाु्ैकरसान्तान् समस्तानपि 

पादान् तुरयतुर्यपरायणतया जयतीति प्रबोधसमकाटं विद्वान् स्वयंप्रकाशो भूत्वा 

स्वयं ब्र भवतीत्येष तुर्यतुर्यं निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति ततत्वज्ञानपथः 

सिद्धिकरः ! एतस्मादतिष्किः पन्थाः कुपथ इत्यथः । एतस्मात् कुपथात् 

अतिसततरयतुर्यप्रापकपथस्तु तुरयतर्यध्यानादौ आदिङशब्दार्थनिविकल्पकसमाधो 

च तदभिव्यक्तिः प्रयुञ्यते | तत् कथं ! तु्यतु्याधिगमस्य स्वातिरिकिसवकरणो- 

संहारसिद्भत्वात् । तदपहवसिद्रत्वेन यत् धार्य॑तत्स्वमात्रमित्यवधारणात् 

त्तरं ब्रह्म स्वमात्रमवरिष्यत इत्यथः ॥ २ ॥ ¦ 

तञ्ज्ञानोपायः 

, सर्वकरणानि प्परतिष्ठाप्य ध्याने विष्णुः प्राणं मनि सहं 

करणे; मनसि संप्रतिष्ठाप्य ध्याता शद्रः प्राणं मनसि सह करणेना- 

दान्ते परमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतिशानं प्रध्यायितन्यम् ॥ ३ ॥ 



१८ अथ्विखोपतिषत् 

तत्रोपाय उच्यते--यततरय ब्रह्मेति प्रथितं तत्र सवेकरणानि संप्रतिष्ठाप्य 

सम्यग्विछापनं क्त्वा यदेतद्टिखापनाधिष्ठानं तद्न्ास्मीति ध्यान कृत्वा तत्प्र 

भावतः विष्णुः प्रधानपुरुषो भवति । यद्रा--करणेः सह प्राणं मनसि 

संप्रतिष्ठाप्य मनोमात्रावरिष्टं क्रत्वा यस्य मनो ब्रह्माकारपरिणतं सोऽयमेवं 
ध्याता श्रो मवति । अथवा--मुमु्षुभिः करणे: सह प्राणं मनसि मनस्तु 
बरह्मप्रणवनाडान्ते परमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य स्वमात्रतया अवस्थातुमीश्वरं नह्य 

प्रकर्षेण ध्यायितव्यं तस्मात् ईशान आत्मेति ध्यायीत ॥ ३ ॥ 

शिवस्यैव ध्येयतम् 

सर्वमिद्रं ्रह्मविष्णुरुदेन्द्रास्ते संप्रसूयन्ते सर्वाणि चेन्द्रियाणि 

सह भूतेन कप्णं कारणानां "ध्याता कारणं तु ध्येयः सर्वेशयसंपन्नः 

सर्ेश्वरः शमुराकाशमध्ये धुवं स्तन्ध्वाऽधिकं क्षणमेकं करतुरातस्यापि 
चतुःसप्त्या यत् फं तदवाप्नोति कत्लर्मोकारगतिश्च प्वध्यानयोग- 

ज्ञानानां यत् फर्मोक्रारो वेद् पर ईशो वा शिव एको ध्येयः 

रिवकरः ्षवेमन्यत् परिसयज्य ॥ ४ ॥ 

यस्मात् इदं सतै जगत् तत्सगस्थितिमङ्कतारो नद्यविष्णुरुद्राश्च ते 
संप्र्यन्ते पञ्चभूतैः सह सर्वाणीन्द्रियाणि च संप्रसूयन्ते तत्कारणमीश्वराख्यं 
ब्रहम, तदतिरेकेण भूतैः सहेन्द्रियाणि सत्त्वरजस्तमांसि वा नहि कारणपदं मजन्ति । 
मद्रयतिरिक्तमणुमात्रं न विदयते इति ध्याता परमेश्वरस्तु स्वयमेव सर्वध्येयो भूत्वा 
स्वकायेत्वेऽपि मिथः कार्यकारणभावमापन्नानां वियदादीनां कारणं भवति । सवे- 
कारणत्वेन यो ध्येयः सोऽयं सरवजञत्वसर्वेश्वरत्वसवकारणत्वसर्वान्तर्यामित्वादि- 
सर्वेश्वयेसम्पन्नः सर्वेश्वरः स्वांराजसरवप्राणिस्वामित्वात् रेभुः सर्वसुखक्रत्त्वात् 
एवंविदोषणविरिष्टः परमात्मा सदा यो विजयते तमेतं धुवं आत्मानं य् कोऽपि वा 
पुरुषः स्वहृदयाकाक्चमध्ये अधिकं क्षणं एकं क्षणं क्षणार्धं वा ध्यानपूर्वकं स्तर्ध्वा 

` धाताध्या- क. ध्याता ध्या-ञअ १, 



तृतीयः खंण्डः १९ 

स्तम्भयित्वा ध्यायीत तस्य तद्रावापत्तिरेव परमफरं, आन्तराल्िकफरं तु 
चतुस्सप्तत्यधिकरातक्रत्वनुष्ठानतो यत्फटं तदवाप्नोति कल्क्मोड्कारगतिन्चानेन 
विदिता भवेत् । एवमोङ्कार ओङ्कारं यः वेद सोऽयं मुनिः सवेध्यपनयोगज्ञानानंं 
यत्फङं विद्यते तदवाप्नोति । एवमोङ्कारवित् पर ईशो बा रिष एको ध्येयः 
स्वभक्तपटटस्य रिषङ्कर्च भवति । यस्मादेवं तस्मात् सवैमल्यत् परिलयल्य 
तदधिकरणे निरधिकरणे वा ॥ 8 ॥ 

अध्ययनफलम् 

समाप्ताऽथ्वक्गिखा तामधीत्य द्विजो गभ॑वासाद्विसुक्तो स॒च्यत 

एतामधीत्य द्विजो गर्भ॑वासाद्विमुक्तो विमुच्यत -इत्यो९ सत्य- 

मित्युपनिषत् ॥ ९ ॥ 

परिसमप्रियं अथववैशिखा तामर्थतो द्विजः अधी तज्ज्ञानमदिश्ना पुरैव 
गभेवासाद्विम॒क्तः स्वाज्ञानव्यवधानतो बद्धवद्वातः स्वाज्ञानापाये जीवन्मुक्तो 
भूत्वा विभ्रुच्यते विदेहमुक्तो भवति । अम्यास्त आदरार्थः | एतदथवेरिखो- 
पनिषदर्थविचारजन्थज्ञानेन विदेहमुक्तो भवतीत्युक्तमित्येतत्तत् ओं सत्यं अवि- 
तथम् । इत्युपनिषच्छब्दः प्रक्रतोपनिषत्परिसमाध्यथेः ॥ ५ ॥ 

इति व्रतीयः खण्डः 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्रह्ययोगिना । 
छिखितं स्याद्विवरणं शिखोपनिषदः स्फुटम् । 

रिखोपनिषदो व्याख्या विरत्यधिरातं स्मृता ॥ 

इति श्रीमदीशादष्ोत्तरशतोपनिषच्छाख्नविवरणे त्रयोविंदातिसङ्खथापूरकं 
अधर्वरिखोपनिषद्िवरणं सम्पूणंमू् 



अथवंशिर-उपानेषत 

भद्र कर्णेभिः--इति शान्तिः 

देवानां शूदस्वरूपजिक्ञासा 

देवा इ वै स्वर्ग छोकमगमंस्ते देवा रद्रमप्रच्छन् को 

मवानिति ॥ १ ॥ 

अथर्वहिरसामथमनथं बातमोचकम् । 

सर्वाधारमनाधारं स्वमात्रं त्रेपदाक्षरम् ॥ 

ॐ 

इह॒ खल्वथर्वणवेदप्रविभक्तयमथवेरिरआख्योपनिषत् परंबरह्माथेतया 
दृश्यते । प्रक्नमुण्डकमाण्डूक्यवदस्या उपोद्वातादिकमूह्यम् । यथोक्तटक्षण- 
टक्षिताया उपनिषदः स्वल्पग्रन्थतो विवरणमारमभ्यते | देवताकदम्बरृदरप्रश्च- 
प्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विदयास्तुत्यर्था । केयमाख्यायिकेत्यत आह- देशा 
इति । स्वदेहग्रभया दयोतनवन्त इन्द्रादयः दैवा, ह वा इति निपातो 
वृत्तानुस्मरणार्थौ, स्वरोकनिवासिभिरपि गेयं स्वर्भे लोक महकेरापसं अगमन 
गतवन्तः । ये महाकैरासं प्रविष्टाः ते देवाः स्वात्तिरिक्तास्तितारजं द्रावयति 
नारायतीति रुद्रमप्रच्छन् प्रष्टवन्तः } किमिति? को भवानिति ॥ १॥ 

सदैकत्व प्रतिपादनम् 
६९, 

पोऽ्रवीद्हमेकः प्रथममास वतीमि भविष्यामि च नान्यः 

कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति ॥ २ ॥ 



अथवंशिर-उपनिषत् ३१ 

तैरेवं पृष्टो ̀ र आह--सोऽत्रवीदिति । य एवं देवैः पृष्टः सोऽयं 
रुद्रोऽत्रवीत् । किमिति ! अस्मदादिग्रत्ययभासकप्रत्यग्रूपेण हमेकः । तत्रोपपत्ति- 
माह--प्रथममिति । प्रथमं सृष्टेः प्राक् अहमासं स्थितवान् -इदानीं वर्तामि 
इतो भविष्यामि च काठ्त्रयापरिच्छिनोऽस्मि। नातस्यः कथिदेपि मत्तः 
सर्वेश्वरात् व्यति र्क्तिऽस्तीति ॥ २॥ 

रुद्रस्य सर्वात्मत्वम् 

सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत् दिज्ञश्चान्तरं संप्राविरात् ॥ ६ ॥ 

सोऽहं नित्यानित्योऽहं ` ्रह्माहमब्रह्माहं प्राञ्चः प्रयश्च ऽहं 

दक्िणाशचोदश्चोऽहमधश्चर्ध्व च दिदश्च विदिराश्वाहं परमानपएमान् 

स्ियश्चाहं सावित्रयहं गायत्र्यहं पररस्वत्यहं ्रि्-नगत्यलषटण्वाई 

न्दोऽहं गारहपत्योऽहं दक्षिणा्िराहवनीयोऽहं सत्योऽहं गौरहं 

गोर्यहं ज्येष्ठोऽहं श्रेष्ठोऽहं वरिष्ठोऽहमापोऽहं तेजोऽहस्ग्यजुस्सा- 

माथ्वाङ्गिरसोऽदमक्षरमहं क्षरमहं गोभ्योऽहं गुह्योऽहमरण्योऽहं 

पुष्करमहं ` पवित्रमहमग्रं च मध्यं च बहिश्च परस्तादशसु 

दिष््ववस्थितमनवस्थितं च ज्योतिरिलहमेकः सवं च मामेव ॥ ४ ॥ 

देवान् प्रत्येवमुक्त्वा खोऽयं स्रः निरात्रतः स्वेन रूपेण सर्बान्तरात् 

. ईश्वरात् अन्तरं स्वातिरिक्तसाक्ष्यमासकसाक्षिमावं प्राविशत्; ““ सवस्य साक्षी 
ततः सर्वस्मादन्यो विठक्षणः ?2 इति श्रुतेः ! अन्तर्याम्यात्मना प्राच्यादि- 
दिशश्चान्तरं सं प्राविशत् ॥ २॥ य एवंविधः सोऽहं स्वज्ञादिद्ृष्टिमाध्रित्य 

आधाराधेयात्मना निदयानियरूपः, कारणं ब्रह्म कायं अब्रह्म आत्मानात्म- 

ङूपोऽपि अहमेव, “नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्तः ? इति प्रति्ञातत्वात् । 

1 ब्रह्माहं त-अ, अ१,अ२, क. 
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प्रागादिदिक्षु अश्चतीति प्रा्चः इत्यादि समानम् । प्रागाग्रयादिदिशश्च विदिराश्च 
अधश्चोर्ध्वं च पुंनपुंसकष्वीजातिश्च गायन्र्यादिराक्ति्रयं च त्रिष्वा दिन्दख्रयं 
च गाहैप्यायभचित्रयं च प्रतिभासिकादिसत्यमपि यत्सत्तामाश्चित्य प्रवृत्तं सोऽहं 
सलः काम्घेनुजातिः गौः गिरिजा गौरी वयसा ज्येष्ठः गुणतः श्रेष्ठः ज्ञानेन 
वरिष्ठः । अप्तेजेग्रहणं पञ्चमूतोपलक्षणार्थ--अत्ेजमादिपश्चभूतं च ऋगादि- 
वेदचतुष्टयं च कल्पितं क्षरं अकल्पितं अक्षरं च रात्रुणाऽबेदनीयं गोप्यं 
मित्रेणाप्यवेदनीयं शुद्धं च अरण्योऽरण्यं च पुष्करं पुण्यक्षेत्रं च पवित्रं 
सुद्धिहेतुल्लानादि च अभ्रं मध्यं मूटं च सर्वान्तबेहिश्च पुरस्तात् पूर्वादिदशसु 
दिष्चु यदयदवस्थितं यद्यदनवस्थितं तत्तत्सर्व च मत्स्वरूपल्योतिरिति प्रतिपर्याय- 
महमित्यनुसंधेयम् । नित्यानित्यादि अवस्थितमनवस्थितमित्यन्तं सवेज्योतिरहमे- 
वेकः न मत्तोऽन्यदस्ति, ““ सवेज्योतिरसावहम् 2? इति श्चुतः । हे देवाः सर्वे च 
यूयं मामेव सवैमिति जानन्तु इति रोषः ॥ ४ ॥ 

खज्ञानफलम् 

मां यो वेद सर्वान् देवान् वेद् गां गोमिर्माह्यणान् ब्राह्मण्येन 

हवींषि हविषाऽऽयुरायुषा सत्यं सत्येन धर्म धर्मेम तपयामि 

तपयामि ॥ ९॥ 

यो सुसुक्षुः मामेवंविधं वेद सोऽयं मुनिः सर्वान् देवान् सत्स्वरूपतया 
वेद् । तत्द्रूपमास्थाय वैयजभावं वबुण्टमावं वैत्य स्वांराजजीवजातं त्षया- 
मीत्याह-- गामिति । गोभिः स्वाधिष्ठितसू्ैरद्िमभिः गां भूमि तपयामि 
ब्रह्मण्यापादककमणा ब्राह्मणान् तपैयामीति सर्वत्रानुषज्यते । धृतादिहषिषा 
हवींषि चरपुरोडाशादीनि, आयुषा सुख्यप्राण्पेण आयुः व्यध््रा्ु तर्पयामि, 
पारमाथिकसत्येन व्यावहारिकादिसत्यं तर्पयामि, स्वात्मज्ञानधारणारहधभमण 
अभ्युदयहेतुधमेजातं तपयामि । आवृ्तिस्तर्पयामीति सर्वत्रानु्त्त्यर्था ॥ ५ ॥ 
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देवकृतशद्रस्तुतिः 

स्वेन तेजसा ततो देवा रदं नापश्यन् ते देवा रं ध्यायन्ति 

ततो देवा उर्वंबाहवः स्तुवन्ति-ञ््यो ह वैरुद्रः स मगवान् 

यश्च ब्रह्मा भूर्मुवः सुवः तस्मे वै नमो नमः रीर्षज्नदों विश्व 

खूपोऽपि ॥ ६ ॥ . . . यश्च विष्णुः. ..॥७॥.. . यश्च 

महेश्वरः. . .॥८॥ ..-याचोमा...॥९॥.. . यश्च 

विनायकः ...॥ १०॥ . . यश्च स्कन्दः... ॥११॥... 

यश्चेन्द्रः . . . ॥ १२॥ .. -यश्चाभि...॥ १३ |... या 

त भ, | 19 ॥ + चद व. 1 14 ॥ = 

यश्च सुवः... ॥ १६॥ . . . यच्च महुः... ॥ १७॥ ... 

यश्च जनः... ॥ १८॥ .. . य्व तपः... ॥ १९. ॥... 

यच्च सत्यम् . ..॥२०॥.-.-यावचप्रृथिवी...॥२१॥... 

याश्चापः. . . ॥ २२ ॥ . . , यच्च तेनः . . .॥ २६ ॥ . . - यश्च 

वायुः... ॥ २४॥ . . . यच्वाकाशम् . . . ॥ २९॥ ... 

यश्च सूर्यः... ॥२६॥.. .-यश्चप्तोमः..-॥२७॥... 

यानि च नक्षत्राणि ..,॥२८॥.. .ये चष्ट ग्रहाः... 

॥ २९ ॥ . . . यश्च प्राणः... ॥ ३० ॥ . . . यश्च कालः 

...॥३१॥ .. . यश्च यमः... ॥३२॥.. . यश्च 

मृत्यु; , . . ॥ ६२ ॥ , , . यचरापृतम् . . . ॥ २४ ॥ यच्च 

मूतं मन्यं भविष्यत् . , , ॥ ३९ ॥ , . “ यच्च विश्वम् , , . ॥ ३६ ॥ 
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. यच्च कृत्लम् . . . ॥ ३७ ॥ . , . यच सर्वम् . . . 

॥ ३८ ॥ . . . यच्च सत्यम् . . .॥ ६३९]... 

` बमकस्त्वे द्वत्िधोर्ध्वमधश्च त्वं शान्तिश्च त्वं पुष्टिश्च त्व 
तुष्टिश्च `त्वं हुतमहूुतं विश्वमविश्वं दत्तमदत्तं करतमक्रुतं परमपरं 

परायणं चेति ॥ ४०॥ 

इत्थं प्रोदप्रकाशात्मना विश्वरूपं दशेयन्तं देवा द्र्टमदाक्ताः सन्तः तं 
ध्यायन्ति चतुश्िरान्मन्तरेः स्तुवन्ति चेत्याह- स्वेनेति ! देवा यैरमन्त्रै रद 
स्तुवन्ति तान् मन्त्रानुदाहरति--ओमियादिना । ओमादो मध्ये भूर्ुवःसुवरन्ते 
सीर्ष्ञनदो विश्वरूपोऽसि इति यथा प्रथममन्त्रोक्तादिमध्यान्तविन्यासः सर्वमन्त्रेषु 
समान इति वेदितव्यः । एतैभैनतरैः स्तुतो रुरः प्रीतो भूत्वा देवानां स्वात्मानं 
ददोयतीत्य्थः ॥ ६&--३९ ॥ श्रीरुद्रदरौनेन सन्तुष्टा देवाः पुनस्तमेव स्तुवन्ती- 
त्याह-त्रद्कस्त्वमिति । त्वमेव ब्रह्म एकद्वित्रिसह्वावाच्यमपि त्वमेव 
उध्वेमधश्च त्वमेव स्वावियाद्रयतत्कार्यशान्तिरपि त्वमेव पुष्टिः बटं तुष्टि 
आनन्दः त्वमेव हृतं होमः अहूत्ं तद्विपरीतं विश्च आरोपः अविश्व 
अपवादः दानं दन्तं तद्विपरीतं अदत्तं कृतमच्रतं सकामनिष्कामकर्म॑परं 
कारणं अपरं कायं स्वादराजप्राणिपटछ्परायणं परिसमाप्षिस्थानमपि त्वमेवेति 
सवंत्रानुषज्यते ॥ ४० ॥ 

रुद्रं प्रति देवानां प्राथना 

अपाम सोममृता अमुमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् । 
कि नूनमस्मान् कृणवद्राति; किमु पूर्तिरगरत मरत्वस्य ४ १॥ 
सरवेनगद्धितं वा एतदक्षरं प्राजापत्यं सूक्ष्मं सौम्यं परुष- 

मग्राह्ममग्राद्येण वायं वायन्येन सोमं सौम्येन ग्रसति स्वेन (तेजसा 
तस्मा उपसंहर महाप्राप्ताय वै नमो नमः ॥ ४२ ॥ 

" तस्मदुप--अ, अ १,अ२,क. 
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हृदिस्था देवताः स्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 

हदि त्वमसि यो नित्यं तिलो माराः परस्तु सः ॥ ४३॥ 

तस्थोत्तरतः हिरो दक्षिणतः पादो य उत्तरतः प ओङ्कारो 

य ओङ्कारः स प्रणवो यः प्रणवः स सरवैम्यापी यः सवैव्यापी 

परोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारं तत् सृष्ष्मं यत् सूृष्ष्मं तच्छुकं 

यच्छुष्टे तद्रै्य॒तं यदैतं तत् परं बह्येति स एकः स एको स्रः स 

ईशानः प भगवान् स महेश्वरः प्र महादेवः ॥ ४४ ॥ 

विधाऽन्तरेण देवास्तमेव प्राथयन्तीत्याह-अपामेति । हे अभत स्र 
त्वत्प्रसादात् वयं सोमं अपाम पिबेम । एवं सोमादियागं कृत्वा अग्रता 
अमरणधर्माणो देवा अभूम भवेम । यद्वा-- स्वकरृतयागादिफट त्वय्येव समर्प्य 
ततस्त्वत्प्रसादसज्ञातचित्तशद्धिप्राप्यज्ञानद्रारा तावकं च्योत्तिः अहमेवास्मीति 
अगम गच्छामः | किच त्वद्वावसंसिदधज्ञानेन स्वामेदेन धोतमानान् ३ेवान् 
विराडादीन् ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् वा अहमेवेदं सरवै इति अविदाम स्वात्मतया 
पयामः । एवं त्वदत्ताभयान् अस्मान् अरातिः कामादयरिषड्गैः स्वाज्ञानं वा 
किं कृणवत् किं वा कुर्यात् न किमपीत्यथैः । नूनं निश्चयम् । एवं स्वाज्ञानाराते- 
रस्मचालनसामर्ध्यामावे मत्येस्य मरणधमेविरिष्टस्य मम धूतिः दुष्कृतः चारन 
किमु कृणवत् दुष्कृेतेरपि त्वत्प्रसाद्न्धज्ञानसमकारं ब्रह्महूपत्वात् , ८“ पुण्यं 
पापं च चिन्मात्रं? इति श्रुतेः ॥ ४१ ॥ घ्यानस्तवनर्ब्धरुदरप्रसादा देवाः 
सर्वग्रासरुद्राय नमस्कुर्वन्तीत्याह- स्वेति । यत् सर्वेषां जगतामन्तर्याम्या- 
धाररूपेण हितं करोतीति सेअगद्धितम् । वारब्दोऽवघारणार्थः । यत् एतत् 

रुद्राख्यं अक्षरं यत्प्राज्ञापल्य प्रजापतिभिः स्तुत्यत्वात् यन्निरतिरायसुक्ष्म 

यत्स्वानन्क्मक्तपटटसरम्ये यत् परणेमावेन पुरुषाख्यं यत् अग्राह्येण नि्विरोष- 
रूपेण खर्वप्रमाणाग्राह्यमव्यक्त भ्रसति वायव्येन सूत्ररूपेण वायुं आध्यात्मिक 
ग्रसति, यत् सौम्येन रूपेण सोमं अमृतं म्रसति, यत् स्वेन तेजसा स्वातिरिक्त- 
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स्वाज्ञानष्वान्तं ग्रसति तस्मे सवौपसंहत्र स्वावरोषतया सवेत्रासाय श्रीरुद्राय 

परमात्मने परै नमो नमः सर्वप्रासरु्रोऽस्मीत्यैक्यानुसंधानं बुं इत्यथः, ^“ नम- 
स्तवैकथं प्रवदेत्? इति श्रुतेः ॥ ४२ ॥ पुनः प्रकारान्तरेण देवाः स्वहृदि 

स्वात्मानं रं ध्यायन्तस्तत्स्वरूपेयत्तां वणयन्तीत्याह--हृदिस्था इति । हन् 
हूरणे इति धातोः स्वाज्ञानहारिणि हृदि प्रतीचि स्वाधारे रज्जुसपवत्तिष्न्तीति 
हदिस्थाः देवहाः सर्वाः इन्द्रादयः । तथा हदि पश्चवृत्तिसहितवागादिप्राणाश्च 

प्रतिष्ठिता: | यस्त्वं अकारादितिश्लो मात्रा या वतेन्ते तासां परः; तुदराब्दोऽ 

वघधारणार्थः ! अकारादिमात्रातदध्यक्षविश्वविराडोत्रादेरपि पर एव भूत्वा हृदि 

विरसितब्रत्तिसहस्रमावाभावप्रकादाकप्रत्यगमिनपरमात्मा त्वमसि स त्वं सवे- 

विटक्षणश्चासि ॥ ४३ ॥ तस्य हृदयस्योत्तरतवः शिरः मकारः तदध्यक्षप्राज्ञादिश्च 

वतेते, | 

रिरोवाची मकारः स्यादकारः पादवाचकः। 

उकारो मध्यदेहः स्यात् तदात्मा तुर्य उच्यते ॥ 

इति स्मृतेः । तथा दक्षिणतः पादः अकारः तदध्यक्षः प्रतिष्ठितः । य उत्तरतो 
मकारः विराजते स एवोङ्कार मकारादेरोङ्ारावयवत्वात् ॥ ४४ ॥ 

ओङ्करशन्दाथैः 

अथ कष्मादुच्यत ओङ्कारो यस्माइृचचायंमाण एव व 

शरीरमूर्वसुन्नामयति तस्मादुच्यत ओङ्कारः ॥ ४९ ॥ 

य॒ ओङ्कारः स प्रणवः इत्यादिमन्त्रा्थस्तिरोहित इति मत्वा तदर्थजातं 
तद्भाल्णमुखेन श्तिर्व्याकरोति--अथैति। आदौ प्र्नोत्तररूपेण ओदभरस्वरूपं 
व्युत्पादयति--कस्मादिति । सवत्र अथङब्दः प्रश्नार्थः कस्मति ओङ्कार 
इत्युच्यते । यस्मादुश्वायेमाण एव यतः ओङ्कारोच्ारणादेव सर॑ शरीरं 
उर्ैसु्ामयतीव भाति ओङ्कार इति तस्मादुच्यते ॥ ४५ ॥ 



अथरवैहिर-उपनिषत् २५७ 

प्रणवशब्दा्थः 

अथ कस्मादुच्यते प्रणवो यप्मादुच्चाय॑माण एव च्छ्यनु- . 

स्मामाथवाङ्धिरसश्च यज्ञे बह्म च ब्राह्मणेभ्यः प्रणामयति तत्मा- 

दुच्यते प्रणवः ॥ ४६ ॥ 

य॒ ओङ्कारः स प्रणव इति प्रणवरान्दाथमाह--अथेति । अथेत्यादि 
यस्मादुचार्यमाण एवेत्यन्तं सवत्र समानम् । यज्ञे ऋगादिवेदचतुष्टयं ब्रह्म 
चदान्दः सर्वत्विगुपटक्षणा्थः, ब्राह्मणेभ्यः प्रणामयति, वेदत्विड्निवेतत्ययज्गस्य 
निष्कामधियाऽनुष्टितस्य चित्तशयद्धिप्राप्यज्ञानद्रारा ब्राहण्युपदप्रणामहेतुत्वात् । 
बराह्मणेभ्यः प्रणामयति इत्युक्त्या ब्राह्णेतराणां वेदतदथग्रहणधारणाधिकारा- 
भावो धचोत्यते । तस्मादुच्यते प्रणवः ॥ ४६ ॥ 

स्वष्यापिन्ब्दाथः 

अथ क्मादुच्यते स्ैव्यापी यघ्मादुच्चाय॑माण एव सर्वान् 

छोकान् व्थाप्रोति सेहो यथा पर्पिण्डं शान्तमूलमोतं परोतमु- 

प्राप्य व्यतिषिक्तस्तस्मादुच्यते प्वन्यापी ॥ ४७ ॥ 

सर्वव्यापिङब्दार्थमाह--अथेति । यथा सेहो वसादिविकारः शात्तमूकं 
मूतः प्रथकूक्रतं पषटल्पिण्डं ओतं प्रोतमनुप्राप्य व्यतिषिक्तेः तत्समग्रं व्याप्य 
वर्तेते तथाऽयमात्मा स्वेन खूपेण सर्वान् रोकान् व्याप्नोतीत्यथः ॥ ४७॥ 

अनन्तशब्दा्थः 

अथ कत्मादुच्यते अनन्तो यस्मादुच्चायंमाण एवा्न्तं 

नोपलभ्यते तिरय॑गूध्वैमधस्तात्तस्मादुच्यते अनन्तः ॥ ४८ ॥ 
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अनन्तद्दार्थमाह--अथेति | स्वावि्यापदतत्कायेजातस्यादन्तवत्त्वेऽपि 
तदारोपापवादाधिकरणस्यात्मनस्तत्तिरथगूष्वैमघस्तादायन्तं नोपलभ्यते; तस्य 
त्िविधपर्च्चछेदुन्यत्वादनन्तत्वं निरङ्कुशमित्यथंः ॥ ४८ ॥ 

तारशब्दाथः 

अथ क्मादुच्यते तारं यस्मादुच्चायमाण एव गमेनन्म- 

जरामरणकतसतारमहामयात् संतारयति तस्मादुच्यते तारम् ॥ ४९. ॥ 

तारङब्दार्थमाह--अथेति । यद्भल्याहमस्मीति स्म्रतिमात्रतः स्वाज्ञ- 
विकल्पितजन्मादिसंपतिसतारणात् तारकत्वम् ॥ ४९ ॥ 

( सक््मशब्द्।र्थः 

अथ कष्मादुच्यते सुक्ष्मं यस्मादुचायंमाण एव सूक्ष्मो 

भूत्वा परशरीराण्येवाधितिष्ठति तस्मादुच्यते सुष्मम् ॥ ९० ॥ 

स्षमङब्दाथमाह-- अथेति । यत्परत्यमरूयेण वालाग्रहतैकमागादपि सूष्ष्मो 
भूत्वा विश्वविश्वादिरूपतः परशरीराण्येव अधितिष्ठति तद्रस्तुतः स्थृलसूक्ष्मादि- 
कटनाविरमित्य्थेः ॥ ९० ॥ 

यङ्कशब्दार्थः 

अथ कप्मादुच्यते शष्ट यस्मादुचायैमाण शव इन्दते 

"कामयते तस्मादुच्यते श्ुङम् ॥ ९१ ॥ 

शरान्दाथेमाह--अथेति । यत् स्वेनेव रूपेण न्दते प्रकाराते 
स्वातिरिक्तं मयते प्रकारायति तदेव शृ्णमुच्यते, ““ शु्ृतेजमयं जह्य 22 
इति श्चुतेः ॥ ५१ ॥ 

' कमयते-अ १,अ२, क, 
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युतशब्दारथः 

अथ कस्मादुच्यते वेद्युते यप्मादुच्वायंमाण एवातिमहति 
तमपि सवे शरीरं विद्योतयति तस्मादुच्यते वेदय॒तम् ॥ ९२ ॥ 

वैदयुतराब्दार्थमाह--अथेति । यदात्मतत्त्ं स्वाज्नदृष्टवा अतिमहति तमसि 
गाढस्वाज्ञानध्वान्ते सर्व शरीरोपलक्षितस्वावियापदं स्वज्ञच्टया नेति नेति इति 
विद्योवयति तत् वेद्यतम् ॥ ९२ ॥ 

परत्रह्मशब्दा्थः 

अथ कस्मादुच्यते परं बह्म यस्मादुच्वायंमाण एव बृहति 

बंहयति तस्मादुच्यते परंत्रह्म | ५३ ॥ 

पर्रह्मराब्दाथमाह--अथेति ¦ स्वातिरिकतं ग्रसित्वा स्वयमेव सर्वोत्कर्षेण 
वतत इति परं तदूपेणोपबंहणात् परंब्रह्म ॥ ५२ ॥ 

एकशब्दारथः 

अथ कस्मादुच्यत एको यः सर्वान् छोकाञुदहञालजल्ं 

सृजति विखजनति वास्यति तस्मादुच्यत एफः ! ५४ ॥ 

एकराब्दाथेमाह--अथेति । यः परमेश्वरः स्वविकल्पितसर्वान् रोकान् 
अहमेवेदं सर्वै इति स्वावरोषतया दगृह्वाति उपसंहरति, अजसखमिति सवत्र 
संबध्यते, अजस्र सजति सूक्ष्मरूपेण पुनः स्थुररूपेण विशति एवमपञ्ची- 
क्रतपश्चीक्रतभूतसृष्टि कृत्वा स्वस्मिन् आधारभूते अजस्रं वासयति स्थिति 
करोतीत्य्थः ॥ ९४ ॥ 

एकोरुदशब्दाथेः 

अथ कस्मादुच्यत एको रुद्रः- 

एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः 

इमान् रोकानीशत हईंशनीयुजननीयुः । 
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प्रत्यज्ञनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाे 

संसज्य विश्वा सुवनानि गोप्ता ॥ 

 तप्मादुच्यत एको रुद्रः ॥ ९९ ॥ 

एकोरुद्रशन्दार्थमाह-- अथेति । स्वातिरिक्तरुद्रावको शद्र॒ एकं एव तध्य 
निष्प्रतियोगिकत्वेनद्रितरूपत्वात् । तदतिरिक्तस्वाविद्यापदतत्कार्याणि न कदा- 
चिदपि द्वितीयाय तस्थुः स्थितवन्तः, तेषामाविद्यकत्वेन कारणतुल्यत्वात् । 
यः पुनः मूलाबीजांशयोगतः ईश्वरत्वमवलम्ब्य स्वविकल्पितेमान खोक्रान् 
स्वस्वोचितव्यापतो ईरते ईष्टे, वचनन्यत्ययरछान्दसः, नियमयति, य एते 
लोका ईदोन जननीयुः सृज्यमाना सृष्टा वा भवेयुः, य एवं सष्टस्त एव ते 
ईरनीयुः स्वोचिटकर्मणि नियुज्यमाना भवेयुः, सोऽयमीश्वरः प्रय नाः 

 प्रतिजनाः तेषां हृदये सूत्रान्तर्यामिप्रत्यभरूपेण तिष्ठति सृष्टिकाठे चतुराननात्मना 
विश्वा विश्वानि संखल्य सृष्टा पुनः स्थितिकाे स्वस्मिन् भवन्तीति भुवनानि 
विष्ण्वात्मना गोप्रा रक्षिता पुनः अन्तके काटाभ्िरुदात्मना संचुकोच 
उपसंहृत्य स्वयं एक एवावरिष्यत इत्यर्थः ॥ ९५ ॥ 

रेशानशब्दाथः 

अथ कप्मादुच्यत ईशानो यः सर्वान् छोकानीरत इईरानीभिः 

जननीभिः परमराक्तिमिः ॥ ९६ ॥ 

अमित्वा शुर नो इमोऽदुग्धा इव धेनवः । 

ईशानमस्य जगतः सुवरशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ 

तस्मादुच्यत इशानः ॥ ९७ ॥ 

ईरानरब्दार्थमाह --अथेति ! यः सर्वान् लोहान् ईशते ईट 
नियमयति । काभिनियमयतीत्यत्र ईशनीभिः अजडक्रियाराक्तिदरत्तिमिः, तथा 
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जननीभिः अजडज्ञानरात्तिृत्तिमिः, तथा परमशक्तिभिः अजडच्छाराक्तिदत्ति- 
मिश्च य इमान् रोकानीशते ॥ ९६ ॥ स्वाज्ञानासहनात् हे शूर तं त्वां वयं 
अभितो तुमः यथा षैनुस्वामी स्वकीयतया अभिमता अदुग्धा अपि धेनवो 
धेनूः नेपक््य पास्यति, द्वितीयार्थे प्रथमा, तथा नोऽस्मान् भवदारांधनं 

कर्तुमराक्तान् मत्वा केवख्करुणया परिपाख्य त्वत्पदपात्रीभूतान् कुवित्य्थः | 
हे इन्द्र परमेश्वर अस्य जगतः जङ्खमस्य स्वस्वकर्मनियन्तृत्वात् ईशानं तस्थुषः 
स्थावरस्यापि वबृद्धयादिविक्रियानियमनात् ईशानं सुवलंकोपटक्षितस्वंरोकटसं 
्र्टारं निरद्कुशसर्वज्गं त्वां अभितो चुम: इति पूर्वणान्वयः ॥ ५७ ॥ 

भगवच्छनब्दाथ; 

“अथ कस्मादुच्यते मगवान् यः सवान् भावानूननिरीक्षित्यात्म- 

ज्ञानं निरीक्षथति योगे गमयति तस्मादुच्यते मगवान् ॥ ५८ ॥ 

मगवच्छब्दार्थमाह-अथेति । यः सर्वान् स्वांराजसर्वान् भावान् 
जीवान् मत्स्वरूपमेव सर्वे मदतिरिक्तं नेतीति निरीक्षिय पुनस्तेषामपि 
परमेश्वरोऽस्मीति आत्मज्ञाने निरीक्षति प्रत्यक्परचितोः योगं रेक्यज्ञानं 
गमयति प्रापयति स भगवानित्यथः ॥ ५८ ॥ 

महेश्वरशब्दाथः 

अथ कप्माहुच्यते महेश्वरो यः सर्वान् छोकान संमक्षः 

संभक्षयत्यनन्चं छजति विखनति वासयति तस्मादुच्यते महेश्वरः ॥ ५९ ॥ 

महेश्वरदाब्दाथेसाह--अथेति । यः स्वाज्ञदष्िविकल्पितसवेलोकान् 

अजस स्वदया संभक्षः उपसंहतां सन् संभक्षयति स्वात्ममात्रावरिष्टान् करोति 
अजस्त छजपि विसजति बासयतीत्युक्ताथेम् । एवं यः स्वमात्रमवरिष्यते स 
एव महेश्वर इत्यथैः ॥ ५९ ॥ 
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महदिवशब्दा्थः 

अथ कस्मादुच्यते महादेवो यः सवान् मावान् परित्यन्यात्म- 

ज्ञानयोगश्च महति महीयते तस्मादुच्यते महादेवः ॥ ६० ॥ 

महादेवशब्दार्थमाह--अथेति | यः सर्वान् स्वातिरिक्तभावान् परिल्यज्य 

मिथ्यात्वेन निरस्य स्वात्मज्ञानयोगश्वर्थे स्वे महिश्चि महति महीयते सोऽयं 

महादेवः परमात्मेत्यथंः ॥ ६० ॥ 

खरस्य व्यापकत्वम् 

तदेतदवदचरितं-- 

एषो हि देवः प्रदिशो इ सर्वाः 

र्वो हि जातः प उ गर्भै अन्तः 

प्र विजायमानः स जनिष्यमाणः 

्र्ङ्जनास्ति्ठति विश्तोमखः ॥ ६१ ॥ 

विश्वतश््षुरूत विश्वतोमुखो 

विश्वतोबाहूुरुत विश्वतस्पात् । 

पं बाहुम्यां धमति संपततर- 
यौवामुमी जनयन् देव एकः ॥ ६२ ॥ 

एवं सद्रप्ररासां कृत्वा तस्य व्यापकतामाह- तदेतदिति । देवा ह वा 

इत्यारभ्य यदे तदुक्त तदेतत् श्रीरुद्रचरितम् | यः प्रणवादिमहादेवान्तरन्दै- 

रभिहितः एष देषो हि स्वयंप्रकाराचिद्धातुनिष्प्रतियोगिकचिन्भात्रूपोऽपि 
स्वाज्ञादिटृष्िमाधित्य अग्रेयपूर्वादिसर्वाः प्रदि्चो दिोऽनुगतो विराट्-दिरण्य- 
गर्मरूपेण सर्वस्मात् पब हि जातः, “‹ हिरण्यगैः समवर्तताग्रे " इति श्रुतेः | 
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स उ सं एव प्राणिनां अन्तः गर्भे वर्तेते । स एव मुष्यादिह्येण जायमानो 
जनिष्यमाणश्च प्रयजखनाः प्रतिप्राणिनः तेषां हृदये अन्तर्याम्यात्मना तिष्ठति 
युगपत् विश्वतोमुखः स्वाविद्यापदप्रविमक्तानन्तकोटिनरह्मण्डालङ्कारप्राणिपरल- 

रूपेण ॥ ६१ ॥ विश्वतः स्वेतः चक्ुरुतापि विश्वतोसखः तथा विश्चतोबाहुः 
उत॒ विश्वतस्पात् । चश्चुरादिग्रहणमलुक्तावयवकरणग्रामोपरक्षणार्थेम् । सं 
बाहुभ्यां धमति स्वसृष्प्राणिजातं बाह्यां संयोजयति यस्त्वेक एव सन् चश्च 
भूमिश्च द्यावाभूमी तदुपठक्षितानन्तकोटिनह्याण्डानि संसारपतनत्राणनक्क्तः 
संपतत्रैः जीवैश्च सह जनेयन् उत्पादयनास्ते सोऽयं परमार्थदृष्ट्या एक एवाव्- 
रिष्यते । स्वस्य निपप्रतियोगिकाद्वैतरूपत्वादेकत्वं निरद्कुदामित्य्थः ॥ ६२ ॥ 

एवमुपासनायाः फलम् 

तदेतदुपासितव्यं यद्वाचो 

वदन्ति तदेव ग्राह्यम् । 

अथं पन्था वितत उत्तरेण येन देवा येन ऋषयो येन 

पितरः प्राप्रुवन्ति परमपरं परायणं च ॥ ६३ ॥ 

वाहाग्रमात्नं हृदयस्य मध्ये 

विश्चं देवं जातवेदं वरेण्यम् । 

तमात्मस्थं येऽतुपर्यन्ति धीरा- 

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ ६४ ॥ 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 

येनेदं पूर्णं पञ्चविधं च सवम् । 

तमीक्षानं पुरुषं देवमीड्यं 

"निदिध्यात्तारं श्षान्तिमत्यन्तमेति ॥ ६९ ॥ 

1 निदिष्यायात्तार--अ २; क. 
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एवमुपासनां तत्फटं चाह-- तदिति । यत् सर्वापहवसिद्धं॑त्रह 

स्वमात्रमिति ““ सन्मात्रमसदन्यत् 2? , ^“ ब्रहममात्रमस्तन्न दि ?? इत्यादिसवेवेदान्त- 

वाचोऽभिवदन्ति तदेतत् ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति उपासितन्यम् | 

कैवल्येच्छुभिरात्मत्वेन तदेव हि ्राह्यम् । अयं पन्थाः मागो विततः, 

इतोऽतिरिक्तमार्मस्य कुपथत्वात् , ^“ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ?? इति श्रतेः | 

येन देवर्षिपितरः प्राप्नुबन्ति-- कि तत् ?--पर परं ब्रह्म अपरं अपरं बह्म 

उत्तरेण पथा पराथणं चेति । के तत् प्राप्नुवन्ति ! ज्ञानक्मसमुचयानुष्ठातारः 

ऊ्यैरेतसश्च, दक्षिणमागपिक्षया सोऽपि वितत इत्यथः ॥ ६३ ॥ प्राप्यस्वरूपं 

तज्ज्ञानाज्ञानफरं चाह- बाल्यमात्रमिति । स्वांशजप्राणिपटरृहद यस्य मध्ये 

वाखत्रमात्र ततोऽपि सूक्ष्मम् } सवप्राण्यात्मतया विश्वसनीयत्वात् विश्च देवं 
स्वप्रकाशं, यतो ऋगादिचुर्वेदा जातास्तं जातवेदं सव्ञकल्पं, वरेण्यं 
स्वैरपि वरणीयम् । एवं यो वर्तते तमात्मस्थं प्रत्यश्चं पराग्मावसापिक्षप्रत्यग्भावा- 
पायसिद्धं परमात्मानं निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति येऽदुपर्यन्ति धीराः नह्म- 
वि्ूरीयांसः तेषां शाश्वती शान्तिः विकठेबरमुक्तिः नेतरेषां स्वाज्ञानामित्यथः 
॥ ६४ ॥ उक्ता्थस्यातिसूक्ष्मतया पुनभङ्खबन्तरेण तदेव विङदयति--यो 
योनिमिति ! यः परमात्मा काछ्त्रयेऽप्येकषूपोऽपि स्वाविदाद्रयतत्कार्यप्रवि- 
मक्तयोनि योनि प्रतियोनि विश्वविश्वाद्यविकल्पारङ्तैकरसान्तवपुषा अधितिष्ठति 
वा अधितिष्ठति येनेदं परिद््यमानं पच्च विधं वियदादिपञ्चभूतमोतिकजातं सवै 
च॒ प्चन्रह्यात्मनाऽपि पूणम् । तमीशानं स्वातिरिक्ताविदयादयतत्कार्यपञ्च- 
भूतमोतिकं ग्रसित्वा निष्प्रतिथोगिकनह्ममात्रतयाऽवस्थातुमीश्वरं पुरषं स्वाङ्टष्टि- 
प्रपक्तावि्यापदप्ररणात् देवं स्वयंप्रकाराचिद्धातुं ब्रह्मादिभिरपि स्वात्मतया इईंडयं 
स्वाज्ञपटट्सन्दारं यो मुनिः अहं ब्रह्मास्मि इति निदिष्यात् निदिध्यासनं ध्यानं 

ुर्यात् स मुनिः अलयन्तं निरुपचरितं स्वा[न]तिरिक्तशान्ति विदेहकैवल्यं एति ॥ 

तृष्णावतां शान्द्युपायः 

पराणेष्वन्तमनो चिङ्गमाहु- 

यैस्मिन् कोषो या च तृष्णाऽक्षमा च| 
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तृष्णां छिन््वा हेतुजाछ्स्य सुरं 

बुद्धया स्चिन्य स्थापयित्वा तु रुद्र रुदर एकत्वमाहुः ॥ 

तृष्णाबद्धानां ब्हमैक्यूपिणी शान्तिः कथं मवतीत्यत आह्-प्रःगेष्विति। 
प्राणेषु बह्मपिपीलिकान्तप्राणिष्ु अन्तः हृदये यस्मिन् स्वेप्सितकामाप्ररणसंजातः 
क्रोधश्च याऽप्राप्तविषयकतृष्णा च परभ्रेयोदरौनाक्षमा न वतेते तत्र तन्मनसो 
ङ्गं तत्त्वविद् आहुः । तत्र मनसो डछिडगि संसृतिदैदुजाङं स्वाविययाद्रय- 
तत्कार्थजातं तस्यापि मूढ हेतुभूतां व्रष्णां मायां ब्रहममान्नङ्ञानखडगेन छिन्वा 
अपहवं करत्वा रद्र प्रतीचि स्वे महिश्नि तदपहवसिद्धमात्मानं बुद्धया संचिन्त्य 
स्थापयित्वा यत्तन्मात्रतयाऽवस्थितत्वं तत् श्र एकत्वमाहु; ^“ परेऽव्यये सवं 
एकीमवन्ति 22 इति श्रुत्यनुरोधेन सर्वँ प्रत्यक्परविभगेक्शपरभवसविरोषत्वर्- 
जद्रावके ररे स्वाज्ञविकल्पितं सर्वँ स्वज्ञादिदष्टया तन्मात्रपयवप्तनं जह्यविदः 

महुः कथयन्तीत्यथः ॥ ६६ ॥ 

महापाड्ुवतत्रतम् 

दरं शाश्वतं वे पुराणमिषमूर्ज तपस्ता नियच्छत । वतमेतत् 

पाडुपतम्। अभिरिति मस्म वायुरिति मस्म नरमिति भस्म स्थट- 

मिति मस्म व्योमेति भस्म स्वै ह वा इदं मस्म मन इत्येतानि चक्षुषि 

भ्मान्यभिरित्यादिना म्म गृहीत्वा विम॒न्याङ्गानि प्प्रोत्त- 

स्माद्ूतमेतत् पाशुपतम् ॥ ६७ ॥ 

केवरस्वातिरिक्तास्तित्वपादाबद्धानां पद्यूनां कथं तद्विप्रीतपञ्पतियाथा- 
त्म्यरूपावस्थानलक्षणकैवल्यसिद्धिः स्यादित्याराङ्य तत्प्रापकोपायतया महा- 
पाद्यपतक्तसुपदिङाति-रुद्रमिति । हे स्वा्नोकाः यूयं ट्र शाशचतं वे पुर्ण; 
तदतिसिक्तस्याराश्वताज्ञानविकल्पितत्वेनेदानीतनत्वात् तदेव शाश्वतं पुराणं, 
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इष इच्छाविषयं उजं अननं च स्राख्यं ब्रहैव, तदतिरेकेण न किचिदस्ति; 
तदुद्राख्यं ब्रह्माहमस्मीति तपसा विचारेण मनो नियच्छतत नियमनं कुरुत । 

सुमुक्षणेवं करवब्यमिति यत् तदेदुत्रततं पाञ्युपतं, पञ्ुपतियाथात््यप्रापकत्वात् । 
तदतिरेकेण अग्न्यादिपच्मूत-मनादिभोतिकजातसतत्वात् कथं पञ्ुपतियाथा- 
त्म्यसिद्धिरित्याङ्ङूय, अग्न्यादिपश्चमहामूतानि मनआ दिभोतिकानि तद्धेत्वव्यक्त 
च ब्रह्ममात्रज्ञानाग्िना भस्म करत्वा तद्भस्म अग्निरित्यादिमनुना गृहीत्वा स्वमात्र- 

ज्ञानतोयेन विमृज्य स्वा्गदष्टिविकल्पिताङ्गानि विग्जेत् तेन पट्पतियाथात्म्य- 
लक्षणकेवल्यं स्थादित्याह-मभ्निरितिभस्मेत्यादिना ॥ ६७ ॥ 

गरन्थपठनतदर्थ्ञानफलम् 

पडुपशविमोक्षाय योऽथवेरिरपं ब्राह्मणोऽधीते सोऽभिपूतो 
मवति स वायुपूतो मवति स आदित्यपूतो मवति स सोमपूतो मवति 

प॒ सत्यपूतो भवति स सवैपूतो मवति प्र पर्वेषु तीर्थेषु ्ातो भवति 

प॒ सवेषु वेदेष्वधीतो मवति स सवैवेद्रतचर्यापु चरितो भवति प 

संदवेज्ञातो मवति स सर्वयज्ञकतुभिरिषटवान् मवति । तेनेतिहास- 

पुराणानां रसद्राणां शरतप्रहख्लाणि जप्तानि मवन्ति। मायच्याः 

रातसहश्चं जक्ष भवति । प्रणवानामयुतं जप्तं मवति । खपे ख्पे द्व 

परवान् एनाति दशोत्तरानाचश्चुषः पडि पुनातीत्याह मगवानयर्वशिरो- 
ऽथवेशिरः । सक्ृ्घ्वा श्युचिः पूतः कर्मण्यो भवति द्वितीयं जका 
गाणापत्यमवाभ्नोति तृतीयं जघ्वा "देवमेवातुप्रविशत्यो सत्यम् ॥६८॥ 

एवं भावयितुमराक्तस्यापि पडुपाचविमोचनोपायप्रन्थपटनतदर्ज्ञानफठं 
चाह--पश्चिति । यः पड्युपारविमोचनार्थी ब्राह्मणोऽथवैरिरसं . उपनिषदं 

देवमेव प्र--क, 
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अधीते तदथक्ञानं विनाऽपि ग्रन्थतः पठति सोऽयं सुसुश्षुरग्निवाय्वादित्य- 
सोमसत्यवत् पूतः पवित्रो भवति । स साधेत्रिकोरिमहातीथस्नातो भवति इत्यादि 
रिष्टं स्पष्टम् । प्रथमवारजपतः सवकर्मङ्ृत् । द्वितीयवारजपस्तु गाणापत्य- 
प्रापकः । केवरुपाठतोऽ्थतो वा तृयीयवारजपस्तु तत्सायुल्यस्य कैवल्यस्य वा 
प्रापको भवति | यदाहाथवैरिरो भगवान तदेतत् ओं सत्यं, न हि तत्र 
संदरायोऽस्वीत्य्थः ॥ ६८ ॥ 

सदैक पराथना 

यो द्रो अनौ यो अप्स्वन्तर्थं ओषधीवीरुधः आविवेश । 
य॒ इमा विश्वा मुवनानि चक्रे तस्मै शद्राय नमो 

अस्तु ॥ ६९ ॥ 

उक्तविरोषणविरि्टरैक्यं प्राथयतीत्याह्--य इति। यो शद्रः परमात्मेति 
प्रकटितः सोऽयं स्वा्गदष्टिविकल्पिताग्न्यादिपञ्चभूतेष्वन्तर्याम्यात्मना--ओषधी- 
वीरुद्ग्रहणं भोतिकजातोपरक्षणार्थम् -भूतभोतिकजातं आविवेशेत्य्थः ^“ 
सर्वेषु भूतेषु तिष्ठननेष त आत्माऽन्तर्यामी ? इति श्रुतेः । योऽयं रद्र: हिरण्य- 
गर्मात्मना इमा इमानि विश्वा विश्वानि अनन्तकोविब्रह्माण्डानि प्रत्यण्डं वन्तीति 
चतुर्द्दा भुवनानि चक्च्ये निभितवान् तस्मे एतत्सूत्रान्तर्याम्यादिकलनारुद्राव- 
करद्राय प्रत्यगभिन्नपरमात्मने नमोऽस्तु शरात्मात्मनेोरेक्यमसित्वत्यथैः ॥ ६९॥ 

श्रीविदयामोक्षप्राथना 

"अस्य सूर्षानमस्य संशीर्योऽयर्वा हृदयं च मन्मस्तिष्का- 
दर्् प्रेरयन् पवमानोऽथ जीष्णंस्तद्राऽथवेशिरो देवकोश्षः ससुज्दितः 
तत्प्राणोऽभिरक्षतु नियमन्नमथो मनःश्रियमन्नमथो मनो विद्यामन्न- 

मथो मनो विद्यामन्नमथो मनो मोक्षमन्नमथो मनो मोक्षमन्नमथो 
मन .इत्यो सयमित्युपनिषत् ॥ ७० ॥ 

" अद्य-अ 9, क. ° भवे--अ २, क, 



३८ अथवशिर-उपनिषत् 

स्वस्वभावानुरोधेन श्रियं विद्यां मोक्षं च देहीति प्रा्थयति-- स्येति । 
योऽथर्बा अथर्ववेदरिरः अस्य ब्रह्माण्डस्य अस्य पिण्डाण्डस्य च मूर्धानं 
समषटिव्यष्टुरीथयोरेक्यं संशीः शंसितवान् “८ सदर एकत्वमाहृः ?? “तस्मै खराय 
नमो अस्तु? इत्यादिना प्रतिपादितवानित्यथः । शंसीरित्यथं संसीरिति वणव्य- 
त्ययश्छान्दसः । मूर्स्तुर्याधिष्ठितत्वात्, “तुरीयं मूषि संस्थितं? इति श्रुतेः | 
सर्वपावनहेतुत्वात् सोऽयं पवमानः परमेश्वरः हृदयं हृदयोपरक्षितान्तःकरण- 
सहितप्राणं अथ प्रारब्धकर्मक्षयानन्तरं शीष्णाँ मस्तकात् तत्रत्यमन्मस्तिष्कात् 
सहछरारमघ्यगन्ह्मनाड्यन्त्मतमेदोविकारात् ऊर्वं प्रेरयन् तद्वा तत्रैव सहस्रार- 
विरसितस्य देवस्य स्वप्रकागचिद्धातोः तुर्यस्य स्वाद्रतिरूपः कोशः समुज्ज्ितः 

विगङ्ितिः विरीर्णः इत्यर्थः । ततः तत्प्राणः तत्रत्यप्राणः परमेश्वरः निविकल्पक- 
समाधिपरवरं मत्कटेबरं अभिरक्षतु मराकादुपद्रवतः परिपाख्यतु । यावन्म- 
द्विकल्पितकछेवरं भुवि तिष्ठति तावत् श्रियं इहटोकोपयोगिनानाविधसंपदं 
मदेहधारणोपयोगि अन्नं अथौ ब्रह्मविषयकं मनश्च प्राणः परमेश्वरो विदधातु 
इत्यध्याहार्यम् | यावदेहधारणं तावत् स्वाविद्याद्यतत्कार्यापहवसिद्धनिष्प्रति- 
योगिकब्रह्ममात्रगोचरविद्ां अन्नं अथो मन इत्यक्तार्थम् । स्वकठेबेरे सत्यसति 
स्वातिरिक्तमस्ति नास्तीति विभ्रममोक्चं विकठेबरकैवल्यं मामनिच्छन्तमपि व्रणोतु 
पर्यायत्रयेऽप्याढृत्तिरादरार्था । अस्यामुपनिषदि यदयदुक्तं तत्सर्वे ॐ सत्यं 
सन्मात्रं ““ पश्यतेहापि सन्मात्रमसदन्यत् ` › इति स्वातिरिक्तासत्प्रपञ्चापहवसिद्ध- 
निष्प्रतिणो गिकप्नन्मात्रावरोषतावादिश्ुतेः । इत्युपनिषच्छन्दः प्रक्रतोपनिष- 
त्समाघ्यथः ॥ ७० ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्भस्योगिना । 
छिखितं स्याष्टिवरणमथववैरिरसः स्फुटम् । 
अथवरिरसो व्याख्या षष्टयधित्रिदातं स्मृता ॥ 

इति श्रीमदीरायशोत्तरशतोपनिषच्छाखविवरणे द्वाविंशतिसङ्खयापूरुकं 
अथवंशिरआख्योपनिषद्धिवरणं सम्पूर्णम् 



कालाभिस्द्रोपनिषत् 

सह नाववतु--इति ्ान्तिः 

काला्िश्दोपनिषन्मस्त्रस्य ऋष्यादि 

अथ कालाञ्चिदरोप' निषत् संवतेकोऽचिक्रःषिरवुष्टप् छन्दः 

श्रीकाराशचिश्द्रो देवता श्रीकाडाग्निरद्रप्ीत्यय नपे विनियोगः १ ॥ 

्रहमज्ञानोपायतया यद्विभूतिः प्रकीतिता । 
तमहं कालािरू्रं भजतां स्वात्मदं मजे ॥ 

इह खट क्रष्णयजरवेदप्रविभक्तेयं काटाभ्िरु्रोपनिषत् बहज्ञानसाधनभस्म- 
घारणविधिपरा । अस्याः स्वल्पम्रन्थतो विवरणमारम्यते । उपोद्धातादि पूर्ववत् । 
सनत्कुमारकारग्निर्रम्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका व्ष्यमाणविदयास्तुत्यर्था । 
जपार्थयमुपनिषत् , अस्याः ऋषिच्छन्दोदेवताऽऽदिकीतेनात् । एवमियमुपनिषत् 
प्रत्तेत्याह--अथेति । वियोपक्रमार्थं अथद्ब्दः । स्वाज्ञानतत्कार्यं कालयति 
नाङयति निःरोषं भस्मीकरोतीति काछभिः परमेश्वरः तस्य स्वाज्ञानप्रभवसंसति- 
रुद्रावकत्वात् स॒ एव हद्रः तत्पदमुपगमयतीति उपनिषत् । कााभ्निरुद्रतिद्या- 
प्रकादाकोऽयं महामन्त्रः । तस्य संबतकोऽभ्निः स्वाविद्याऽण्डमस्मीकरणपटुः 

1 निषदः सं-मु, उ. 



० कालभ्निश्ोपनिषत् 

पर्यकारसूयै एव ऋषिः । अनुषटष्डन्दः कालान्निरुद्रो देवता, स्पष्टम् | 
जपविनियोगस्तु कालाश्चिशद्रभ्रीतिकरः | अनेन जपेन प्रीतो भगवान् स्वमन्तर- 

जापिनां स्वा्ञनं मोचयित्वा स्व्ञानप्रदानेन स्वमात्रपदं प्रयच्छतीत्यथंः ॥ १॥ 

वरिपुण्ड्विधिजिक्ञासा 

अथ कालाग्निं भगवन्तं सनत्ङमारः पप्रच्छ अधीहि 

मगवचिपुण्डविधि सतत्वं कि द्रव्यं कियत् स्थानं कति प्रमाणं का 

रेखाः के मन्वाः का शक्तिः कि दैवतं कः कर्ता किं फटमिति च ॥२॥ 

आख्यायिकामवतारयति--अथेति । सनल्छरुमारो नाम॒ बह्ममानसपुत्रो 
जातमात्रेण परमार्थतत््ववित् स्वयं कृतक्रत्योऽपि स्वाज्ञटोकमवटोक्य तमुद्धतँ- 
मिच्छया अथ स्वाज्ञलोकक्मपरिपाकानन्तर चिरकार्ध्यानतः प्रादु भूतं कारभि- 
रद्र भगवन्तं स्वारोपितषट्गुणेश्वयसंपत्या विराजमानं पप्रच्छ प्रष्टवान् । कि 
तत्! न दहि स्वाज्ञोकः स्वज्ञानोपदेदातः कृताथ भवति, तस्य स्वन्ञानाधि- 
काराभावात् | न ह्यनधिकारिषु सन्तः स्वज्ञानसुपदिरन्ति, तेषां चित्तरुद्धि- 
विकठत्वात् । तथात्वेऽपि ज्ञानोपदे ् मदिस्ना कृतार्था भवेयुरिति चेन ; स्वाज्नान् 
प्रति परमार्थोपदेङस्य तदधःप्रापकत्वात् इत्यत्र-- 

अज्ञस्याधेप्रबुद्धस्य सर्वँ ब्रह्मेति यो वदेत् | 
महानरकसाम्राज्ये स तेन विनियोजितः ॥ 

इति श्वुतेः । यत एवमतस्तेषामादो स्वज्ञानसाधनोपदेदोन विशुद्धसत्त्वं मवति, 
ततः स्वज्नानं जायते, ततः कृतक्रत्या भवेयुरिति निश्चित्य तत्र स्व्नानान्तरङ्- 
साधनं त्रिपुण्डूमेवेति मनसि निधाय, हे भगवन् कारा्निरर स्वाज्गटोकविरुसत्- 
स्वाज्ञानम्रासस्वज्ञानान्तर साधनं सतच्तं स्वतत्तवज्ञानसदहितं त्रिपुण्ड विधिमधीदि 
उपदिश, सप्रकारं प्रतिपादयेति पप्रच्छेत्यर्थः । कि तत्सप्रकारं! इत्यत 
आह-किं द्रव्यमिलयादि । स्पष्टम् ॥ २ ॥ 



कालािष्चोपनिषत् ४१ 

शाम्मवनतं नाम च्रिपुण्ड्विधिः 

तं होवाच भगवान् कारायिषदधः ¦ यहूव्यं तदायं "मस्म 

सयोजातादिपच्चब्रह्ममन्तैः परिगृह्याग्निरिति मस्म वायुरिति- मस्म ` 

खमिति भस्म जलमिति भ्म स्थर्मिति भस्मेत्यनेनाभिमन्त्य 

मानस्तोके तनय इति समुद्धू मा नो महान्तमिति नटेन संखछन्य 

त्रियायुषं जमदग्नेरिति रिरोच्छार्वक्षःस्कन्धेषु त्रियायुषेस्त्य- 

म्बकेच्िराक्तिभिस्तियंक् तिष्रो रेखाः प्रङ्वीत ततमेतच्छाम्भवं 

सर्वषु ॒वेदेषु वेदवादिभिरुक्तं भवति तप्मात् समाचरन 

पनभवाय ॥ ३६ ॥ 

सनत्कुमरेणेवं पृष्टस्तं होवाच भगवान् काडाभिरुद्रः ! तत्र किं द्रन्यमिति 
प्रश्नोत्तरमाह--यद्रव्यभिति । यद्व्यं त्रिपुण्डस्य तत् ब्ृहः्नावाखोपनिषदुक्त- 
विधिना निष्पननमान्नेयं भस्मेति | के मन्त्राः इति प्रशचोत्तरमाह-सदयोजाता- 

दीति । सयोजातादिपच्चबह्यमन्तैः दक्षिणहस्तेन श्रोतमस्म परिगृह्य वामहस्ते 
निधाय } अनेन प्रश्चभूतमन्तससुदायेन वामहस्तस्थं भस्म दक्षिणपाणिना स्पृशन् 
अभिमन्त्य पुनः मा नस्तोके तनये इति मन्त्रेण सम्यगुद्धूय उद्धूतं भस्म मा 
नो महान्तं इति मन्त्रेण जेन संसज्य । ततः “° कियत्स्थानं ` इति प्रशनोत्तर- 
माह-- त्रियायुषमिति । त्रियायुषं जमदग्नेः इति मन्त्रेण रिरोख्खाटवक्षस्स्कन्धेषु 
स्थरेषु धारयेदिति दोषः ! "८ का रेखा ?› इति प्रश्चोत्तरमाह--ियायुषैरिति । 
त्रियायुैः “त्रियायुषं ?› इति पश्चमि॑नत्रः उपम्ब आानुवाके : मृत्युञ्यसूक्तमन्तरः 
्रिशचक्तिभिः. दुर्गारक्ष्मीसरस्वतीभिः तत्प्रतिपादकमन्तरैः ^“ जातवेदसे सुनवाम 

सोमं ?2 इति, “* हिरण्यवर्णा हरिणीं 2 इति, ““ पावका नः सरस्वती 22 इति च् 

' गोमयं भ--कर, 
9 
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दुगरक्ष्मीसरस्वतीमन्त्ाः, तैः करियाज्ञानेच्छाराक्तिभिर्वा दिरोलाटादिस्थटेषु 
तिखो रेखाः प्र्ुवीन । नियमेनैव त्रिपुण्डधारणं क्रियते इति यत् तत् एतत् 

ाम्भवव्रतम् ! ८८ कति प्रमाणं 22 इति प्रश्ोत्तरमाह-- सर्वेष्विति । यदेतत् 

शार्भवव्रतं तत् स्वैु वेदेषु बहलावारुमस्मजाबाटादिषु वेदवादिभिः 

संवतकादिभिः ये संसारान्मोक्तुमिच्छन्ति तैः एतत् छाम्भवव्रतं अवद्यं कतंव्य- 
मिति छक्तं भवति | यस्मादेवं तस्मान्मुशु्चुरपुनभेवाय एतत् त्रिपुण्डूघारण- 

छक्षणं श्ाम्भवत्रतं समाचरेत् ॥ ३ ॥ 

त्रिपुण्डरेखाप्रमाणम् 

अथ सनत्छमारः प्रमाणमस्य पप्रच्छ च्िपृण्डधारणस्य ॥ ४ ॥ 

त्रिधा रेखा आच्डारादाचक्चुषोरामूर्घाराभरुवोमंध्यतश्च ॥ 4 ॥ 

कति प्रमाणं इति प्रश्नोत्तरं वेदादिभिरुक्तं भवतीति सामान्येनोक्तमपि 
तद्विरोषदुमुत्सया सनत्छृमारोऽथ काठाभ्निरटरं मगवन्तं अस्य त्रिपुण्डूधारणस्य 
प्रमाणं पप्रच्छ ॥ ४ ॥ सनत्कुमारेणेवं पृष्टो भगवानेवमाह-- तरिपुण्डेति । 
वैदिकत्रिपुण्ड्धारणस्य त्रिवैव रेखाः अ1 ठलाटात् आचक्चुषोः आगमूरधौः 
आश्चुवोमेध्यतश्च वचक्षुभरूयुगमारभ्य च्काटमस्तकपर्यन्तं त्रिपुण्ड धारये- 
दित्यर्थः ॥ ९ ॥ 

रेखाच्रयस्य राक्तिदेवताऽऽदिप्रतिपादनप् 

याऽस्य प्रथमा रेखा सा गाहपत्यश्चाकासे गरन: खात्मा 

करियाराक्तिक्ग्वेदः प्रातःसवनं महेश्वरे देवतेति ॥ ६ ॥ 

याऽस्य द्वितीया रेखा सा दक्चिणाग्निरुकारः ° सत्वमन्तरात्मा 

चेच्छाशक्तियेनुवैदो माध्यंदिनं स्तवनं सदाशिवो देवतेति ॥ ७ ॥ 

रजो भूर्छोक; स्वा-मु, क, 2 सत्वमन्तरिक्षमन्त- पु, 
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याऽस्य तृतीया रेखा साऽऽहवनीयो मकारभ्स्तमः पर- 

मात्मा ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयसवनं महादेवो देवतेति ॥ ८ ॥ 

८८ का शक्तिः ? किं दैवतं ?: इति प्रश्ोत्तरमाह--याऽस्येति । याऽस्य 
त्रिपुण्ड्स्य प्रथमा रेखा सा इयं गाहैपयः; चराब्दः परथिव्यगन्याधुपलक्षणा्थः, 
व्यष्टिसमष्टिरूपोऽयं अकारः विश्वविराडोत्रधिष्ठितः रजो रजोगुणविरिष्टः मूलकः 
स्वस्याः प्रथमेरेखायाः आत्मा स्वात्मा क्रियाशक्तिः चतुराननाधिष्ठिता ऋग्वेदः 
प्रातःसवनं महान् अपरिच््छिन्श्वासावीश्वरवेति मदैश्रः आत्मा देवता । 

इतिराब्दः प्रथमरेखाप्रमाणसमाध्यथः ॥ ६ ॥ द्वितीयरेखेय॒त्तां विरादयति-- 
याऽस्येति | अस्य त्रिपुण्ड्स्य या द्वितीया रेखा सा एव दक्षिणाभिः 

व्यष्टिसमष्टिरपोऽयं उकारः तैजससत्रालजञात्रधिष्ठितः सच्छगुणः अन्तरात्मा 
विष्णुः चराब्दः त्रिष्टबाद्युपटक्षणार्थः । इच्छाशक्तिः सत्यसङ्ल्परूपिणी यजुर्वेदो 
माध्यन्दिनं सवनं सदारिवः द्ितीयरेखाया देवता । इतिराब्दः द्वितीयरेखा- 

प्माणसमाध्यर्थः ॥ ७ ॥ तृतीयरेखेयत्तामाह--याऽस्येति । भस्य त्रपुण्ड्स्य 
या त्र॒तीया रेखा सा एव आहवनीयो मकारः व्यष्टवादिविभागयुक्तः 

प्रञश्वरानुक्ञेकरसाधिष्ठितः तभोगुणविरिष्टः परमात्मा रुद्रः; ^“ परमात्मा 
महेश्वरः? इति श्वुतेः, ज्ञानशक्तिः निरड्कुरासर्वज्ञरूपिणी सामवेदो गीति- 
विरिष्टः व्रतीयसवन महांश्चासौ देवश्चेति महादेवः अस्य तृतीयरेखाया देवता | 
इतिङब्दः तृतीयरेखासमाप्त्य्थः । एवं रेखात्रये गाहेपत्यादिसदारिवान्तदष्टिः 

कार्येत्यथः ॥ ८ ॥ 

विद्याफरप् 

त्रिपुण्डविधिं म्मना करोति यो विद्वान् ब्रह्मचारी गही 

वानप्रस्थो यतिर्वा स॒ महापातकोपपातके्यं; पूतो भवति स सवेषु 

' हतमो बो्छकः प--ु. 
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तीर्थेषु सातो मवति स सर्वान् वेदानधीतो मवति स सर्वान् देवान् 

ज्ञातो भवति सर पततं स्कडशुदरमन्तनापी भवति प पकरमोगान् 

सुङनक्ते. देहं त्यक्त्वा शिवपायुन्यमेति न स पुनरावतेते न स 

पुनरावर्तत इत्याह भगवान् काटाग्निरुदरः ॥ ९ ॥ 

८८ कुः कर्ता ! :› इति प्र्चोत्तसमाह--त्रिपुण्डति ¦ य एव विद्वान् मुनिः 
्रिपुण्डूविधि भस्मना करोति सोऽयं ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो यतिर्वा 
स्वाश्रमाचारसंपनः त्रिपुण्डाधिकारी कर्ता भवति | “८ किं फटं च ?› इति प्रश्नोत्तरं 
सामान्यविरोषफटमप्याह--स इति। य एवं विद्वान् स महापातकोप- 
पातकेभ्यः पूतो मनति--यदेवमाचरणात् पुय ब्रह्महत्याऽऽदिपातकी परदार- 
परवेशाधुपपातकी वा भवतु सः अपि तदा गुरुमुखादेव त्रिपुण्डूविधि ज्ञात्वा 
यथावत् करोति चेत् तेम्यः पातकेभ्यः पूतः पावितो मवति साधत्रिकोटि- 
सद्कयाविरिष्टसर्वेषु तीर्थेषु अल्लातोऽपि स्नातः ल्ानफल्माक् भवति । तथा 
सर्वान् वेदानधीते भवति सर्वैवेदपारायणफरं चिनत्तशुद्वात्मके रमत इत्यर्थः | 
सर्वान् देवान् ज्ञातो भवति स सततं सकडषद्रमन्रजापी मवति । स सकङ- 
भोगान् इहामुत्रप्रमवान् भूङ्के इति यत्तदान्तराल्िकिफठ, मुख्यफरं तु वत॑मानदेहं 
देहायमिमति वा क्त्वा हिवेन सायुज्यं सयुग्भावं, यदि कदाचित् त्िपुण्ड् - 

धारणमदहिश्रा स्वातिरिक्ताविद्यापदतत्कार्यापवसिद्धं ब्रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्र- 
मिति सम्यगज्ञानी मवति तदा परममुख्यफटं विककेबसवैवल्यं वा एति ततः 
किं पुनरावर्तत इत्यत आह् -- नेति । ““ ब्रह्मभावं प्रपद्यैष यतिर्नावर्त॑ते पुनः 
इत्यादिश्चुत्यनुरोधेन न स पुनरावततं न स पुनराबत॑त इयाह भगवान् 
कालाभरिरुद्रः । आदृत्तिरादणर्था ॥ ९ ॥ 

भन्थाध्ययनफल्पू 

यस्त्वेतद्राऽपीते सोऽप्येवमेव भवतीत्यों सत्यमित्युपनिषत् ॥ १०॥ 
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यस्त्वेवं कर्तुमरक्तः एतत्काराग्निखरोपनिषदं बाऽधीते सोऽप्येवमे 
भविष्यति ! किं तत् ! यत् ओंकाराप्रविदयोततुयतुरीयं बह्म तदेव सत्य स्वाति- 
रिक्तासदपहवसिद्रसन्मात्रं ब्रहैव मवति ““ सन्मात्रमसदन्यत् > इति श्रुतेः । 
इत्युपनिशच्छब्दः उपतिषत्समाप्त्यथंः ॥ १० ॥ 

भ्रीवासुदेवेन्दररिष्योपनिषद्भह्ययोगिना । 

काराञचिरूढन्याख्येयं छिखिता स्वात्मञ्चुद्धये । 
काराभिर्रोपनिषष्टयाख्याग्रन्थस्तु सप्ततिः ॥ 

इति भ्रीमदीश्षाष्टोत्तरशतोपनिषच्छाख्रविवेरणे अष्टा वि्चतिसङ्कयापूरक 

कालिरदरोपनिषद्विवरणं सम्पूणैम् 



कैवल्योपनिषत् 

सह नाववतु--इति क्ञानितिः 

ब्रह्म वियाजिक्नासा 

अथाश्चायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्योवच- 

अधीहि मगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां षदा पद्भिः सेव्यमानां निगूढाम् । 

ययाऽचिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषसपेति विद्वान् ॥ १॥ 

कैवल्योपनिषदर्यं कैवल्यानन्दतुन्दिलम् । 
कैवल्यगिरिजाऽऽरामं स्वमात्रं कख्येऽन्वहम् ॥ 

इह खट कृष्णयजर्वेदान्तगंतकेवल्शाखाथां विदात्रयं प्रकारितम् । तत्र 

कमेविद्यारीखिनां पुनरादृत्तिमचन्द्ररोकापिरुक्ता । उपासनाविदाङीखिनां कर्मो- 

पासनासमुच्यानुष्ठानादपुनराकृ्र्हबह्मरोकाप्िरमिहिता । मागद्रयविरक्ताना- 
मुक्तसाधनसम्पनानां कैवल्यावाप्तिसाधनतया ब्रह्मविद्यारूपेयं केवल्योपनिषदा- 
रब्धा | वक्ष्यति चैवं “ अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठं ? इति, “४ तत्तमेव त्व- 
मेव तत्, ^“ परात् परं पुरुषमुपैति विद्वान् इति च । एवमुक्तरक्षणक्षित- 
वैलल्योपनिषदोऽल्पमन्थतो विवरणमारभ्यते । आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । 
अथ यथोक्तसाधनसम्पत्त्यनन्तरं अश्वरायनापत्यं आश्वलायनः मुनिः भगवन्तं 
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षड्गुणेश्वयसम्पनं परमस्थानस्थितितः परमेष्ठिनं शाखोक्तविधिना परिसमेदय 
श्रद्धाभक्तिपुरस्सरं उवाच । किमित्यत आह-अधीहीति । हे भगवन् यया 

विद्यया विद्वान् अचिरात् कृत्याक्त्यप्रमवपुण्यपापे व्यपोह्य सहेत् तयाऽपहवी- 
कृत्य, आरोपापवादापेक्षया तदधिकरणं परं तस्मादपि प्रं निरधिकरणं 
निष्प्रतियोगिकपूर्ण पुरुषं स्वमात्रधिया उपेति तामेतां स्वातिरिक्तास्तिताबुद्धः 
निगूढां आव्रतवद्रातां सदा सद्भिः नह्मरतेः ब्रह्ममात्रपदप्रापकोपायतया 
सेव्यमानां चतुष्षष्टिकराविद्यातोऽपि वरिष्ठां स्वातिरिक्तकख्नाऽपहवसिद्धनद्य- 
मात्रवि्ां अधीहि केवर्कृपयोपदिरोत्यथः ॥ १ ॥ 

त्रह्मविासाधनं तत्फलं च 

तस्मै सर होवाच पितामहश्च श्रद्धाभक्तिथ्यानयोगौदवेहि ॥ २ ॥ 

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः । 

परेण नाकं निहितं गुहायां वि्राजते ययनयो विशन्ति ॥ ६ ॥ 

वेदान्तविज्ञानसुनिधितार्थाः संन्यासयोगाधयतयः शुद्धसत्त्वाः । 

ते ब्रह्मरोकेषु परान्तकाछे परामृतात् परिमुच्यन्ति स्व ।॥ ४ ॥ 

मुनिनेवं पृष्टो भगवानुवाच--तस्मः इति । य एवं पष्टः सोऽयं जगत्पितरो 
दक्षादयः तेषां पिता पितामहः चोऽप्यथः, सर्वछोकगुरूपि यथोक्ताधिकारिणे 
तस्मै होवाच नेपेक्षां कृतवान् । यन्मया निरूप्यमाणं निविरोषं जह्य यतो न 
सहसा साक्षात्कर्ती शक्यं, अतस्तदुपायभूतश्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि 
जानीरीत्यथः । मदुक्तार्थास्तिक्युद्धिः श्रद्धा, मदुक्तार्थमजनं भक्तिः, विजातीय- 
परत्ययतिरस्कारपूर्वकं सजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणं घ्यानं, मदुक्ताथपयैवसानधीः 
योगः, एवं साधनवता ब्रह ज्ञातुं शक्यमित्यथंः ॥ २ ॥ यथा श्रद्धामक्तिध्यान- 

योगादि ब्रहमविद्यासाघनं तथा संन्यासोऽपीत्याह- न कमणैति | न श्रौतस्मार्त- 
कर्मणा, न मनुष्यटोकसाधनप्रजया, न दैवमानुषवित्तन चागृतत्वमस्ति, तेषां 
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धर्मप्रजाघनानां गतागतटोकभ्रमणहेतुत्वात् । केनामरतत्वसिद्विरित्यत आह-- 
लयागेनेति | एके परमार्ैदरिनः श्रोतस्मार्त॑सवैकमपरियागेन व्यक्ताव्यक्त 
विष्णुिङ्कयमानपारमाथिकसंन्यासेन ब्रह्मात्रसम्यग््ञानात्मना अमृतत्वं बरहम 
मात्रावस्थितिश्षणकैवल्यं आनश्चुः आनरिरे, प्राप्ता इत्यर्थः । कथं त 
आनश्ुरित्यत्र, कं सुखं तत्प्रतियोगि दुःखं अकं तदत्र न विद्यते स नाकः स्वैः 
तं परेण स्वगदिरपरि । यद्रा-- परेण स्वातिरिक्ताविदयापदतत्कार्यादपि परं 

नाकं परमानन्दरूपम् । गुहायां बुद्धो निहितं सत् प्रत्यगमेदेन यद्विभ्राजते 
यत्परत्यक्परविमागासहं बहममात्रं तन्मात्रावस्थानयतनरीकाः यतयः स्वावरोषतया 
विशन्ति तन्मात्रतया अवशिष्यन्त इत्यथः ॥ ३ ॥ ये ब्रह्ममात्रपर्यवसनास्ते 
किविरोषणविरिष्ट इत्यत्र--ईदरायषटत्तरङतोपनिषदो दि वेदान्तः, तजनिष्पन्ं 
^“ व्रह्ममात्रमसन हि” इत्याद्यसत्प्रपञ्चापहवसिद्धनह्ममात्राचुवा दिश्चुतिसिद्धविन्ञानं, 
तेन ब्रह्म स्वमात्रमिति यैरेवमथों निश्चितस्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः | 
स्वान्गषष्टिप्रसक्तस्वाविदयापदतत्कार्यापहवो हि संन्यासयोगः स्वातिसिक्तासंभवज्ञानं 
तस्मात् संन्यासयोगात् । यतयः-- व्याख्यातम् । एवं विक्ञानवन्तो थतयस्ते 
ब्रहैव मवन्तीत्यत्र न विवादः | यदेवं ज्ञानरदिताः केचन यतयस्ते रागादि- 
काषुप्याभावात् युद्धं सत्वमन्तःकरणं येषां ते विश्युद्धसच्वाः सन्तः 
ते ब्रह्मरोकेषु-उपासनातारतम्यतस्तेषां मिनमिन्नतया भाना्रहृवचनं 
युज्यते--तेषु ब्रह्मरोकेषु परान्तकारे विराडपेक्षया परस्य ब्रह्मणोऽन्तकाङे 

्विपरार्धावसानकाके पराखतात् अव्याकृतोपाधितः परिमुच्यन्ति परिमुच्यन्ते 
सवेतः से सुक्ता भवन्ति । यद्रा--्ह्मविद्ररीयांसो भूत्वा ह्मविद्ररिष्ठताऽऽप्तये 
यतन्त इति यत्तयः | यैः ब्रहम स्वावदोषतया छोक्यते ते ब्रह्मछोकाः जह्यविद्ररिठा 
इत्यर्थः । यद्वा -- ब्रह्मैव टोका ब्रहमरोकास्तेष-पूजायां बहूुवचनयोगात्-- 
ब्रह्मलोकेषु ब्रह्ममात्रे परं स्वातिरिक्तं तत् काख्यत्यपहवं करोतीति परान्तकाटं 
तस्मिन् परान्तकलि ब्रह्मणि कायपिक्षया कारणस्य परत्वेनामृतत्यात् परामृतं 
कारणं तस्मात् का्यकारणकटख्नारूपपरामृतात् परिमुच्यन्ति सुच्यन्ते | 
परास्ता इति पाठान्तर, स्वाततिरिक्तपरत्त्रेन पराव ते अमरताश्चेति परामृताः 
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बरह्मविद्ररिष्ठाः । स्वै पुरैव विमुक्ताः पुनः परिमुच्यन्त इत्युपचर्यन्ते, 
८“ परामृता बरह्मविदां वरिष्ठाः > इति प्रमोक्तेः, ब्रह्मैव भवन्तीत्यथंः ॥ ४ ॥ 

सविशेषनरह्मध्यानपरिकरः 

विविक्तदेरो च सुखाप्रनस्थः शुचिः परमग्रीवरिरःशरीरः । 

अत्याश्रमस्थः सकडेन्द्ियाणि निरुध्य मक्त्या स्वगुहं प्रणम्य । 

हृत्पुण्डरीकं विरजनं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् ॥९॥ 

अचिन्त्यमन्यक्तमनन्तरूपं शिवे प्रशान्तममृतं ह्मयोनिम् । 

"तदादिमघ्यान्तविहीनमेकं विसु चिदानन्दमख्पग्द्धुतम् ।॥ ६ ॥ 

उमासहायं परमेश्वरं प्रमं त्रिखोचनं नीदकण्ठं प्रश्चान्तम् । 

ध्यात्वा मुनिगेच्छति मूतयोनि समस्तप्ताक्षि तमप्तः परस्तात्॥७॥ 

एवं निविरोषं ब्रह्म मन्दाधिकारिभिः प्रतिपचुमदाक्यमिति मत्वा तदनु- 
क्म्पया प्षविरोषं निरूपयन् दे शासनादिविरोषमाह-- विविक्त इति। विविक्तदेशे 
जनसंबाधरदितप्रदेदो ¦ चराब्दादु चितकाे । शुचिः सन् सुख।सने स्वस्तिकादो 
स्थित्वा समप्रीवरिरःशरीरः ऋजुकायो भूत्वा करणम्रामनिरोधनं कुर्यात् । 
कृथमेवमाश्रमिणां संभवतीत्यत आह--अल्याश्रमस्थ ईति । बतिकामिवनिनो 

हयाध्रमिणस्तानतीत्य तुरयाश्रमे तिष्ठतीति अल्याश्चमस्थः, तस्य निविक्षेपतया 
करणम्रामनिम्रहक्षमत्वात् । सोऽयं परित्राट् सकङन्द्रियाणि निरुध्य स्वस्वव्या- 

पृत्युपरमं कृत्वा येन परमा्थोपदेकः तस्तं स्वगु भक्त्या प्रणम्य अथ 
स्वहृस्पुण्डरीकं रागाद्यभावात् विरजं अुद्धज्ञानाभावात् वि्युद्धं॑तन्मध्ये 

हृदयकमलान्तःप्रदेदो स्वाविद्याऽपायात् विशदं शोचनीयस्वातिरिक्तवेरव्वात् 

विक्चोकं आत्मानं ध्यात्वा विचिन्लय मनननिदिध्यासने कृत्वा ॥ ९ ॥ अतो 

" तमादि- सु. 
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वाङ्मनपन्रत्तिमिरगोचरं अचिन्त्यं रब्दादिविषयाभावात् अव्यक्तं परिच्छेद्- 
त्रथामावात् अनन्नरूपं नित्यमङ्करूह्पत्वात् शिव बाह्यान्तःकनाऽभावात् 
प्रशान्तं सन्मत्रत्वात् अमृतं स्वकल्पितवबरहतोऽपि ब्रहत््वात् ब्रह्म स्वाङ्गदटि- 
प्रसक्तस्वाविदयापदहेतुत्वात् योनिम् । तथात्वे आदयन्तवत्ता स्यादित्यत आह्-- 
तदिति | यत्कारणत्वेनाभिमतं तत् अ।दिमध्यान्तविहीनं, कार्यस्यादयन्तव्वे- 
ऽपि कार्यापाये कारणस्याकार्यकारणत्वेन ब्रह्ममात्रत्वात् । तन्मात्रत्वे हेतुमाह-- 
एकमिति । बहपेक्षया एकस्याल्पत्वेन परिच्छियता स्यादित्यत आह- विभु 
मिति । व्याप्यप्रसक्तो व्यापिनमित्यथैः । अत एव चिडानन्द्, सच्िदानन्दमात्र- 
त्वात् । तदेव रूपं, तदितररूपराहित्यात् रूपं त एव भदत, सर्वात्मत्वेऽपि 
तेरात्मत्वेनाग्रहणमटतत्वम् ॥ & ॥ तेषां स्वामित्वेन भानात् तत् कथ- 
मित्यत्र--उमासदहा्ं अधनारीश्वरत्वात्, विद्यासहायं वा } सर्वेषां स्वामित्वेन 
नियन्तृत्वात् परमेश्वरं प्रभुं त्रीणि सोमसूर्याभनिरोचनानि यस्य तं तरिोचनं, 
कण्ठे नीटं यस्य तं नीलकण्ठ; प्रसनवदनत्वात् प्रशान्तम् । यद्रा-- प्ररुमित- 
भक्तपटटस्वाज्ञानत्वात् प्रान्तम् । एवसुक्तरक्षणटक्षितमीश्वरं मुनिः अयमह्- 
मस्मीति सवेभूतयोनि तद्वतकारणताऽपाये समस्तसाक्षि सवैसाक्षिणं ध्यात्वा 
तद्धानसंस्क्रतचित्तवेदादयात् साक्ष्यनिरूपितसाक्षिताऽपाये यंचचिन्मात्रमवरिष्यते 
तदेव स्वावरोषतया मुनिः गच्छति तमसः परस्तात् यद्वियोतते तदेव 
मवततीत्य्थैः ॥ ७ ॥ | 

सर्वात्मन्रह्मदशेनमेव परमसाधनम् 

प बह्मा सर शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् । 
प एव विष्णुः स्र प्राणः सर काटोऽभ्निः स चन्द्रमाः॥ ८॥ 

स॒ एव पव यद्धतं यच्च भव्यं सनातनम् । 

ज्ञात्वा तं रत्थुमत्येति नान्यः पन्था विभक्तय ॥ ९ ॥ 

सवैमूतत्यमात्मानं सवेमूतानि चात्मनि । 
संपरयन् ब्रह्य परमं याति नान्येन हेतुना ॥ १० ॥ 
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ब्रह्मभावं प्राप्य मुनिः कृतकृत्यो भवतीत्युक्तं, तदतिरेकेण ब्रह्मदः सत्वात् 
कतक्रत्यता कुत ! इत्यादाङ्कय स एव सवेमित्याह--स इति । यो ब्रह्मभूतः 
सोऽयं मुनिः व्रह्मा चतुराननः स रिवः शूरूपाणिः इन्द्रो षजघरः अक्षरः 

कूटस्थः, ^“ कूटस्थोऽक्षर उच्यते ?› इति स्मृतेः, परमः उत्तमः, -स्वे महिभ्नि 
राजत इति स्वराट् स एव विष्णुः व्यापी हर्या प्राणः पच्चदृत्तिविदिष्टः स 
काटः कर्यिता, यमो वा, अभ्िश्वन्द्रमाश्च ॥ ८ ॥ कि बहुना--यदयद्ूतादि- 
काल्त्रयपरिच्छिनं तत्तत्सर्व पष एवेत्यथंः | यतस्तदतिरकेणोक्तानुक्तकर्ना न 
किंचिदस्ति अतः सनातनं, ब्रह्मापि स्र मुनिरेवेत्यर्थः | यत एवंवित्सर्वात्मा 
ब्रह्ममात्रं वा मवति अतो ब्रहमज्ञानादते मृत्युतरणोपायो न कोऽप्यस्तीत्याह- 

ज्ञात्वेति । तं ज्ञात्वा स्वातिरिक्तमत्युमतीत्य कृतङ्गत्या मवलीति वतेमानप्रयोगतो 
्ञानसमकाटमेव स्वातिरिकतं प्रसित्वा विद्वान् ब्रह्मैव भवतीति योत्यते । स्वाज्ञान- 
प्रमवमृत्युतरणोपायस्वज्ञानं विना न विचिदस्तीत्यथः, “नान्यः पन्था अयनाय 
विद्यते 2 इति श्रुतेः ॥ ९ ॥ कथमेवं मार्गान्तरसत्त्वादित्याशङ्कय मागा- 
न्तरस्याभ्युदयहेतुत्वेन निःश्रेयसमार्गस्पर्दित्वानिःश्रेयसहेतुर्ञानाद्ते नास्तीति 
सोपायं तदेव दद्यति-- सर्वेति । ब्रह्ादिस्तम्बान्तेषु सवभूतेषु प्रत्यग्रेण 
तिष्ठतीति सर्वभूतस्थमात्मानं प्रत्यगभेदेन पडयन् पुनः स्वात्मनि सरवांधिष्ठाने 
सर्वभूतानि कल्पितानीति विचिन्त्य यत्सवेमूतारोपाधिकरणमेवमध्यारोपाप- 
वादमोहेऽपहवतां गते तननिषूपिताधिकरणताऽपाये निरधिकरणनह्यमात्र- 
तयोपवहणात् रह्म परमं सं परथन् तच्निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमेवेत्यवरोकयन् 
तद्ेदनदर्शनसमकारं तदेव याति तन्मात्रतयाऽवदिष्यते । विनवं सम्यग्जञान- 
मुपायान्तरेण नैति, उक्तं दयेत् “नान्यः पन्था विसुक्तये ? इति ॥ १० ॥ 

प्रणवध्यानविधिः 

आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । 

भ्ञाननिमंथनाम्याप्रात् पापं दहति पण्डितः ॥ ११ ॥ 

" ध्यान--अ, अं १, क, 
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यदा एवं बोधो न जायते तदा तदर्थमुपायमाह--आत्मानमिति । 

आत्मानं अन्तःकरणं अधरारणि कृत्वा प्रणवं उत्तरारणिं च क्रत्वा, सर्वा- 

पवादाधिष्ठानग्रहमास्मीति बेदान्तविचारजं ज्ञानं, युक्तिभिरनुचिन्तनं तनिमथनं 

अभ्यासः तस्मात् ज्ञाननिमेथनाभ्यासात् पण्डितो विद्वान् स्वाज्ञानपाश्ं दहति 
भस्मीकरोतीत्यथंः ॥ ११ ॥ 

परमात्मन एव जीवरूपेण संसारः 

स॒ एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवम् । 

त्यन्लपानादिविवित्रभोगेः स एव जाग्रत् परित्रपिमेति॥ १२॥ 

स्वमन तु जीवः सुखदुःखभोक्ता खमायया कल्पित विश्वरोके । 

सुषुिकारे सकले विटीने तमोऽभिभृतः सुखरूपमेति ॥ १६ ॥ 

पृनश्च जन्मान्तरकमयोगात् प्र एव जीवः खपिति प्रबुद्धः । 

पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं पक्रं विचित्रम् ॥ 

आाधारमानन्दमखण्डबोषं यस्मिन् ख्यं याति पुरत्रयं च ॥ १४॥ 

एतस्माजञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 

खं वायु्यातिरपः परथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ १९ ॥ 

ज्ञपिमात्रस्य कथं स्वाज्ञानपाद इत्यत आह--स एवेति । यः स्वाति- 
रिक्तकर्नाऽसहपरमात्मेति ख्यातः स एव निर्मायोऽपि स्वाज्ञानरूपया मायया 
परिमोहितात्मेव स्थुलादिश्चरीप्मास्थाय सर्वत्रात्मात्मीयाभिमानतः स्वव्यापार- 
जातं करोति । कि च--स्त्यन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव इन्त्रिरिन्दरियार्थ- 
प्रहणरक्षणजाप्रत्करनापरितृप्निमेति जाग्रदवस्थायां नानाविधसुखदुःखे आपरो- 
तीत्यथंः ॥ १२ ॥ स्वप्नेऽपि सुखदुःखभोक्तत्वं सुषुप्तो तदभावं च स्प्यति- 

कियन्नु. 2 जीवलो--क, 
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स्वरे त्विति । जाम्रदवस्थायामिव स्वप्रेऽपि । तुराष्दोऽप्य्थः । जीवः प्राणानां 
धारयिता विविधवासनावापितघ्खटुःखभोक्ता सुख्यहं दु:ख्यहमिति प्रत्ययवान्। 
सुखादिभोकृत्वस्थ वास्तवत्वं वारयति--स्वाज्ञानरूपया मायया विकल्पित- 
विश्वलोके, वासनाप्रपश्चेऽपि जागरणवत् सुखदुःखभोक्ता भवतीत्यथः । स्वान- 
न्दभोगावसरसुषुध्रिकारे तत्रत्यतमसि सकले स्वातिरिक्तमोहे बिरीने सति स्वा- 
ज्ञानतमोऽभिभूतः सन् सुखरूपं जह्य एति ॥ १३ ॥ यः सुषुप्तः स एव स्वप्नं 
जागरणं वैतीत्याह-- पुनश्चेति । पुराऽऽनन्दात्मस्वरूपं प्राप्य पुनश्च जन्मा- 
न्तरकमेयोगात् स॒ एव नीवः स्वपिति सुषुप्ताद् स्वप्रस्थानं गच्छति प्रवुद्धो 
जागरणं वा गच्छति । यश्च य एव जीवः जाग्रदायवस्थात्रयावच्छिनपुश्त्रये 
सारीरत्रये ऋीडति विहरति ततस्तस्मात् प्रत्यगभिनपरमात्मनः । वुशब्दोऽव- 
धारणार्थः | तत एव सकरं विचित्र विविधनामरूपकर्मात्मकं विश्वं जातं 
रल्ज्वङ्ञद्टया रनौ सर्पवद्विकल्पितम् । तदारोपापवादाधिकरणं किं १ ततः किं 
कि जायते १ कथमस्मिन् दीयते १ इत्यत आह-आधारमिति । यत्स्वातिरिक्ता- 
विद्यापदतत्कार्यारोपापवादाधारभूतं यद्र तननिरतिङयानन्दरूपं अखण्डवोधं 
सचिदानन्द्रसस्वभावं यस्मिन् पुरत्रयोपरक्षितस्वावियापदतत्कार्यजातं ख्यं 
याति ॥ १४ ॥ चरब्दात् पुनरुत्पत्त्यधिकरणमप्येतदेवेत्याह-एतस्मादिति। 
एतस्मात् सर्वाधिकरणात् आत्मनः करियाराक्त्यात्मकः प्राणो रज्जुसपेवत् 
जायते, तथा ज्ञानराक्त्यात्मकं मनः ज्ञानकर्माख्यानि सर्वेन्द्रियाणि । चरन्दात् 
देहादिकमपि। खं ॒वायुल्यौतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी इति पञ्च- 
भूतान्यप्येतस्मादेव जायन्ते ॥ २५ ॥ 

जीवेश्वरयोरभेदः 

यत् परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् । 

स्मात् सृक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् ॥ १६ ॥ 

जाग्रत्स्वस्रसुषुप्यादि प्रपञ्चं यत् प्रकाराते । 

तद्नद्याहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥ १७ ॥ 
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त्रिषु धामसु यद्धोज्यं मोक्ता भोगश्च यद्धबेत् । 

तेभ्यो विरुक्षणः साक्षी चिन्मा्रोऽहं पदारिवः ॥ १८ ॥ 

मय्येव पकं जातं मयि सव प्रतिष्ठितम् । 

मयि सर्वं यं याति तद्रद्याद्वयमस्म्यहम् ॥ १९. ॥ 

व्यष्टि्मष्टयारोपापवादाधिकरणयोः स्वाज्ञदष्टया मेदग्रसक्तो स्वज्ञष्टया 
तयोरेक्यमाच्-- यदिति | व्यष्टवाधारस्त्वंपदार्थः । समष्टयाधारस्तत्पदार्थः | 
यत् स्वातिरेकेण किचिदस्तीति विश्वसनीयविश्वस्यायतनं अधिकरणं स्वाधिष्ठेय- 

विश्वापेक्षया परं ' व्यतिरिक्तं बृहत् त्र्य सर्वात्मा सर्वप्रत्यक्त्वात् महतं 

तरिविधपरिच्छदरह्तिं सृक्ष्मात् धीवृत्तेरपि सुक्ष्मतर वस्तुतः स्थृूटसूष्ष्मपरिमाण- 

विर नित्यं पारमाथिकसद्रूपत्वात् । उक्तविरोषणविरिष्टं यत् समष्टिप्रपश्चाप- 
वादाधिकरणं तत् ब्रह्म एव व्य्प्रपञ्चापवादाधिकरणं त्वंपदार्थलक्ष्य, यत् 
त्वंपदाथक्ष्यं तत् तत्पदार्थक्ष्यमेव नान्यत्, ¢“ तत्वमसि ??, “८ अहं 
ब्रह्मास्मि "2, इत्यादिश्रुतेः । व्यष्टयादयधिष्ठेयाभावे तत्सापेक्षाधिष्ठानत्वकल्ना- 
विर निरधिष्ठानं ब्रहयैकमेवेत्यथः ॥ १६॥ नह्षातिरेकेण जाप्रदादिग्रपञ्चसत्त्वात् 
कथं ब्रह्ममात्रसिद्धिः ! तज्ज्ञानेन किं फं १ इत्यत आह-जाम्रदिति । जाप्र- 

त्स्वप्रयुुघ्यादि-- आदिरन्देन विश्वविराडोत्रादयो गृह्यन्ते - तद्विरिषटं धपन्वं 
प्रपञ्चः स्वातिरेकेण नास्तीति यत् बह्म प्रकाडते- स्वाज्ञदष्टिप्रसक्तप्रपञे सति 
तत्प्रकारकं, तदभावे स्वयंप्रकादामात्रमवरिष्यते । यदेवं सिद्धं तद्भह्याहमिति 
ज्ञात्वा तत्स्वमात्रमिति ज्ञानसमकारं स्वातिरिक्तास्तितामोहपरभवसर्वैबन्परः 
प्रमुच्यते ॥ १७ ॥ भोज्यादिकट्नायां सत्यां कथं बन्धाद्रिसुक्तः स्वमात्रमव- 
रिष्यत इत्यत आह-- त्रिष्विति । स्वाज्ञदष्िप्रसक्तत्रिषु धामसु जा्रदादिस्थानेषु 
सथूटप्रविभक्तानन्दरूपेण यते प्रसिदरं भोज्यं विश्वतैजसादिः भोक्त स्थूख्प्रवि- 
मक्तादिभागः-- चदब्दादधिदैवादिविमागोऽपि गृह्यते- तेभ्यः साक्ष्येभ्यः 
विर्क्षणः साक्षी सतेस्य साक्षी, ““ ततः सर्वस्मादन्यो विरक्षणः 2 इति श्तेः | 
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साक््यसपेक्षसाक्षिताऽपाये पुरा योऽदुप्रत्ययगोचरः साक्षी सोऽहं चिन्मात्रः 
चिदेकरसत्वात् सदारिषः नित्यकल्याणकैवल्यरूपत्वात् ॥ १८ ॥ स्वाज्ञदष्टि- 
प्रसक्तप्रपश्चवेरक्षण्यमुक्त्वा मूखबीजांरयोगतः प्रपश्चकारणमप्यहमेवेत्याह-- 
मय्येवेति । विश्वारोपापवादाधिकरणे मय्येव सकठं स्वाविदयापदतत्कार्यजोतं 
जातं प्रतिष्ठितम् ख्यं च याति| यदेवं सकरककारणत्वेन सिद्धं स्वकार्य 
निरूपितकारणताऽपाये तद्भद्य निष्प्रतियोगिकादहितीयमस्मि ॥ १९ ॥ 

अमेदानुभवप्रकाशः 

अणोरणीयानहमेव तद्रन्महानहं विश्वमिदं विचित्रम् | 

पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥ २०॥ 

अपाणिपादोऽहमचिन्त्यहक्तिः पयाम्यचघ्चुः स श्रृणोम्यकर्णः | 

अहं विजानामि विविक्तङ्ूपो न चात वेत्ता मम चित् सदाहम् ॥ 

वेदैरनेकैरहमेव वेच वेदान्तङ्दधेदविदेव चाहम् ॥ २२ ॥ 

न पृण्यपापे मम नास्ति ना्चो न जन्म देहेन्द्रियबुद्धिरस्ति | 

न भूमिरापो मम वहिरस्ति न चानिढो मेऽस्ति न चाम्बरं च ॥ 

स्वविज्ञानानुखूपं स्वानुमूति प्रकटयति--अणोरिति । यद्रदहं स्वकारणं 

तद्रत् अणोः बुद्धयादेः तूातत्कार्यादपि अणीयान् तथा महतो मूराविदया- 

विजृम्भितस्वाविद्यापदतत्कायेजातादपि मदान् अणीयस्त्वमहतत्वमविदाह्यसा- 

पक्षं, ““ अणुत्वं बुद्धिनिष्ठं स्यान्महतत्वं खादिनिष्ठितम्?” इति स्मरतेः । अणु- 

महत्परिणतकार्थकारणकर्नाऽन्वितं इदं विग्चं नानाविचित्ररोभितं महमेवेत्यथैः, 
८‹ मद्रथतिस्किमणुमात्रं न विद्यते 22 इति श्रुतेः । पुरातनः चिरन्तनोऽदहं पुरषो- 
ऽह निष्प्रतियोगिकपूर्णरूपत्वात् । स्वान्नद्टया अहमीशः सर्वनियन्तृत्वात् । 
आदित्यात्मना हिरण्मयोऽहं ज्योतिमयत्वात् । शिवरूपमस्मि नित्यमङ्खल- 

स्वरूपत्वात् ॥ २० ॥ करणम्रामामावेऽपि स्वस्य सवेज्ञतामाह--अ पाणीति | 
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पाणिपादचक्षुःश्रत्रादिकणग्रामवेरत्वयात् अपाणिषादोऽहमचिन्यशक्तिः स्वाज्ञ- 
टुबौधसाक्तित्वात् । एवंभूतोऽपि जवनो गृहीतेत्यथः । पयास्यचक्घुः स 

श्रणोस्यक्णैः"। स्वातिरिक्तं नेति अहं विजानामि । विविक्तरूपोऽऽहं, 

बुद्धयायतिरिक्तत्वात् । मम आनन्दात्मनो वेत्ता न चास्ति, सदा चिदहमस्मी- 
त्यर्थः ॥ २१ ॥ इदानी स्वस्य वेदशाघ्नप्रतिपायत्वं सवेविकारास्पष्त्वं च 

दर्सयति--वेदैरिति। ऋगादिमिः अनेकराखामण्डितेः वेदेरहमेव वेद्यः 
वेदान्तैकवेधत्वात् । व्यास्तमगवत्पादादिरूपेण वेदान्तकृत् सूत्रमा्यादि कृत्त्वात् 
करत्लवेदविदेव चाहम् । परमाथेदरित्वख्यापकः वचदान्दः ॥ २२ ॥ कि च 
पुण्यपापे मम न स्तः | मम नास्ति नाशः; सन्मात्रत्वात् । न जन्मदेहेन्द्रिय- 
द्धिरस्नि जनिगृतिमदैहेन्द्रियादिविरख्प्रत्यमरूपत्वात् । न भूमिरापः इति पञ्च- 
मूततत्कार्थजातमस्ति नास्तीति विभ्रमोऽपि न ममास्तीत्यथैः ॥ २३ ॥ 

अभेदायुमूतिफलम् 

एवं विदित्वा परमात्मद्प गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् । 

समस्तमाक्षि सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् ॥ २४ ॥ 

एवंविद्ः परमफर्माह--एवमिति। यत्रानात्मप्रपञ्चोऽपहववतां गतः तत् 
परमात्मरूपं स्वात्ममात्रावरोषतया निरूपणात्, स्वाज्ञविकल्पितसरवप्राणिगुहय- 
शयं सतवेप्रत्यगमिनत्वात् , निष्कढं प्राणादिनामान्तकलाऽपहवसिद्भत्वात् , 
अद्वितीयं निष्प्रतियोगिकत्वात्, समस्तसाक्षिं समस्तसाक्षिणं आत्मानमेव 
सदसद्विहीनं व्यक्ताव्यक्तप्रपश्चकट्नाविरठं शुद्धं ॒शुद्धवैतन्यं एवं अहमस्मीति 
विदित्वा तदेदनसमकारं परमात्मरूपं प्रयाति तन्मात्रतयाऽवदिष्यते ॥ २९॥ 

सातशुद्रीयजपविधिः 

यः शतशुद्रियमधीते सोऽग्निपूतो भवति 'खर्णस्तेयात् पूतो 
मवति सुरापानात् पूतो भवति ब्रह्महत्यात् पूतो भवति कृत्याक््यात् 

` “सर वायुपूतो भवति स आत्मपूतो भवति '” इत्यधिकः- मु, 
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पूतो भवति तस्मादविमुक्तमारितो मवल्यत्याश्रमी स्वेदा सङ्कदरा 

जपेत् | २९ ॥ 

अनेन ज्ञानमारोति संपराराणंवना्गनम् 

तस्थादेवं विदित्वैनं केवल्यं फलठमररुत कैवल्यं फटमहनुत 

इति ॥ २६॥ 

एवं परमात्मावगतिविरखुस्य तदवगत्यथमुपायमाह--य इति } यः 
अनुत्पनसाश्चात्कायो मुमुक्षुः ^“ नमस्ते रर 2 इति शतरुद्रीयं रदराध्यायं अधीते 
यथाराक्ति नित्यं पठति । यद्रा--पश्चर्रमघीते । सोऽयं श्रोतस्मातेकर्महेत्वग्निवत् 
पूतो भवति स्मणेस्तेयात् पूतो मवति सुरापानात् पूतो भवति त्र्यहात् 
पूतो भवति । शाचरीयं कृत्यं अराघ्नीयं अकरत्यं तस्मादपि पूतो भवति । 
तस्मात् एवं शतर््रीयाध्ययनात् स वियुक्तं कारीकषत्रं भूमध्यगतज्योतिटिङ्- 
मविसुक्तं वा आश्रितो भवति। अयाश्रमी संन्यासी सवेदा सछृद्रा | 
वाराब्दोऽधिकारिविकल्पाथंः ॥ २५ ॥ एवं रातरपठनादुत्पनचित्तञयुद्धितः 
कैवल्यप्रापकज्ञानद्रारा केवल्यमाप्रोतीत्याह--अनेनेति । अनेन रातरुद्रीयजपेन 
अहं ब्रह्मास्मीति संसाराणवनाशनं शोषणं ब्रह्ममात्रज्ञानमाप्रोति । यस्मादेवं 
तस्मादेवमेनं परमात्मानं स्वमात्रमिति विदित्वा तद्वेदनसमकाठं विककेबरकैबल्यं 
फलर्मदतुते प्रामरोति । अम्यासेतिरब्दौ राच्परिसमाध्यर्थो ॥ २६ ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्वहयोगिना । 
छिखितं स्याद्विवरणं कैवल्योपनिषत्स्फुटम् ॥ 
केवल्योपनिषदयाख्याम्रन्थस्तु द्विरातं स्मृतः ॥ 

इतीरायशेत्तररातोपनिषच्छान् विधरणे द्वादरसङ्कयापूरकं 
कैवल्योपनिषद्धिवरणं सम्पूणेम् 



गणपटयुपनिषत 

भद्रं कर्णोभिः-इति शान्तिः 

गणपतिस्तुतिः 

ॐ दं नमस्ते गणपतये ॥ १ ॥ 

त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । त्वमेव केवरं कताऽसि । त्वमेव 

केवलं॑धर्ताऽमि । त्वमेव केवलं हर्ताऽपि । त्वमेव सर्वं खल्विदं 

ब्रह्मासि । च साक्षादात्माऽसि ॥ २॥ 

नित्यमृतं वस्मि । सत्य वच्मि ॥ ३॥ 

यन्नत्वा सुनयः सवं निविघ्रं यान्ति तत्पदम् । 
गणेरोपनिष्टटेदयं तद्रद्येवास्मि सर्वगम् ॥ 

इह खल्वथवेणवेदप्रविभक्तेयं गणपत्युपनिषत् सर्वात्मभावप्रकटनन्यग्रा 
सवैवजितचिन्मात्रप्यवसना विजुम्भते । अस्याः सदक्षेपतो विवरणमारभ्यते । 
परमदयावतीयं श्रुतिः स्वाङ्गलोकस्वाज्ञानविघ्ररान्तये स्वज्ञानसिद्धये च गणपति 
नत्वा स्तोति- भमिति । यद्रूपं ॐ छं ओङ्कारट््यतु्यरूपं ते रतम्यं गणपतये 
नमोऽस्तु, आवयोरेक्यमस्त्वित्यर्थः । यद्रा - छं इति मूाधारबीजं, भूराधारस्य 
गणपतिसदनत्वात् । यदोङ्काराथंगणपतिततत्वं ककारवाच्यपाधिवांरामूाधारे 
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विभाति तस्मे छकारवाच्यमूढाधारसदनाय गणपतये नमोऽस्त्विति ॥ १ ॥ 
नमस्कृत्य महावाक्याथप्रत्यगभिनन्रहमत्वेन स्तौति- त्वमिति | त्वमेव श्रत्रादि- 
प्रयक्ष प्रतिकरणं तत्तद्विषयप्रवरत्तिनिदृत्तिनिमित्ततया यतच्ैतन्यं वर्तते त्छमसि 
सवनियन्ताऽसीत्यर्थः । प्रक्ृतिमधिष्ठाय जीवरूपेण त्वमेव केवठ विष्ण्वात्मना 
कर्ताऽसि, अधिष्ठानात्मना त्वमेव केवरं धर्ताऽसि, सुदरात्मना त्वमेव केवलं 
हर्ताऽसि, त्वमेव स्वै खल्विदं ब्रह्मासि यदिदं जगत्सर्वे परिद्छयमानं ब्रह्मैव 
खट्ट तच्चमेव ब्रह्मासि, सवेप्रत्यग्र्ेण त्वं साक्षादात्माऽसि ॥ २ ॥ व्यावहारिक- 
सत्यरूपेण त्वामेव नित्यं ऋतं वच्मि, पारमाथिकधिया सत्यं वच्मि ] ३॥ 

गणपतिं प्रति भाथना 

अव त्वं माम् | अव वक्तारम् । अव श्रोतारम् । अव 

दातारम्। अव धातारम् । अवानूचानमव रिष्यम् । अव पुरस्तात्तात्। 

अव दक्षिणात्तात्। अव पश्चात्तात्। अवोत्तरात्तात् । अव चोर्ध्वात्तात् 

अवाधरात्तात् । मवेतो मां पाहि पाहि समन्तात् ॥ ४ ॥ 

परापरनह्मभावमापन्नगणपते स्व॑ मां अव। रिष्येभ्यो वक्तारं 
त्वद्वि्यादातारं मां अव मत्तः श्रोतारं धातारं धारयितारं अनूचानस्तन्ततिभवं 
सिष्यं अव, आचा्यदिष्यो सदा रक्षेत्यर्थः । हे वेराजमावमापन्नगणपते 
पूवभ्रियादिदिक्षु॒विदिक्षर्ध्वाधःप्रदेरोऽपि मयाऽऽत्तात् स्वाज्ञानतत्कार्यान्मां 
मोचयित्या तत्समन्तात् त्वयाऽऽत्तवेभवात् सवेतो मां पाहि पाहि रक्ष 
रक्षत्यथः ॥ ४ ॥ 

गणपतेः सर्वातमतया। स्तुतिः 

, तवं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः । त्वमानन्दमयप्त्वं ब्रह्ममयः | 

त्वं सचिदानन्दाद्वितीयोऽसि । त्वं प्रयक्षं ब्रह्मासि । त्वं ज्ञानमयो 

विज्ञानमयोऽसि ॥ ९ ॥ 



६० गणपत्युपनिषत् 

स्वै जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । 

सर्व जगदिदं त्वयि गछयमेष्यति । सै जगदिदं खयि प्रत्येति । त्वं 

भूमिरापोऽनछछोऽनिलो नभः । त्वं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि । त्वं 
गुणत्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । त्वं काछ््नयातीतः | त्वं 

मूलाधारे स्थितोऽपि नित्यम् । त्वं रक्तित्रयात्मकः | त्वां योभिनो 

ध्यायन्ति नित्यम् | त्व ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमम्नि- 

सत्वं वायुस्त्वं सुस्तवं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूशुवः सुवरोम् ॥ ६ ॥ 

एवं त्वत्पारुनराक्तिमे कुत इत्यत आह - त्वं इत्यादिना । ओङ्ारतदर्थ 
परापरनरह्मात्मना त्वं वाङ्मयः | “श्रोत्रस्य श्रोत्रं; इत्यादिश्रुतिसिद्धपर्यक्षः 
प्रवर्तिनिमित्तेश्वरात्मना त्वं प्रयक्ष बह्यासि } त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि 
ज्ञानविन्ञानसम्यग्ञानतत्त्वज्ञानभासकङञपतिमात्रोऽसीत्यर्थः ॥ ५ ॥ ब्रह्मविष्णु: 
ख्रात्मना जगदुत्पत्तिस्थितिभङ्कारण त्वमेवेत्याह -- सवेमिति । पुनव्यत्थानः 
तया सरूपविख्यं भजति । सवं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तत्तवन्नदृ्टया विरू पविः 

भजति । स्वाज्गदृष्टिविकल्पितमूरादिपश्मूतानि परापदयन्तीमध्यमानेखरीभेदे- 
तनिष्पनरान्दजाख्मपि त्वमेवेत्याह-- स्वमिति 1 स्वज्ञस्वाङ्दष्टिभ्यां त्वं तमः 
आदिशुणत्रयातीततः । त्वं स्थूटादिदेहत्रयातीतः । त्वं भूतादिकाख्चयातीतः | 
त्वं व्यष्टिसमषटयात्मकप्रपञचस्य चतुरदत्ात्मके मूढाधरे स्थितोऽसि निलयम् | 
अजडग्रियाज्ञानेच्छामेदेन त्वं शक्तित्रयात्मकः । ब्रहयैवाहमस्मीति त्वां योगिने 
ध्यायन्ति निलयम् बह्मादिव्याहृत्यन्तरूपस्त्वमेवेत्याह-- त्वमिति । घृष्टिकतं 
ब्रह्मा स्थितिकर्ता विष्णुः संहारकर्ता श्रः । इन्द्रा्निषाथुग्रहणमष्टदिक्पारको- 
परक्षणाथेम् । अगचक्षुः दसय: जगदाप्यायनकरः चन्द्रः। एवंहपेण 
सवत्रोपवृहणात् ब्रह्म । तव ॒व्याहृतित्रयात्मको ्ारस्वरूपेण सर्वात्मकत्वं 
सिद्धमित्यर्थः ॥ £ ॥ 

1 छयिष्यति--अ १,अ२,उ १. 
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गणपतिमनयुः 

` गणादीन् पूवैमुच्वायं "वर्णादिं तदनन्तरम् । 
-अचुश्वारः परतरः अर्धन्दुखुपितं तथा ॥ 

तारेण युक्तमेतदेव मनुस्वषूपम् | ७ ॥ 

गकारः पूवेषूपम् । अकारो मध्यमदूपम् | अनुस्वारश्चान्त्य- 

रूपम् | बिन्दुरुत्तरखूपम् । नादः संधानम् । संहिता संधिः । पैषा 

गाणेक्षी विद्या ॥ ८ ॥ 

गणकं ऋषिः | नृचद्वायत्री छन्दः । श्रीमहःगणपतिरदेवता | 

“ॐ गणपतये नमः ॥ ९ ॥ 

गणपत्यष्टाक्षरमनुं साङ्ग तद्वायत्रीं तद्धयानं तत्फढं चाह-गणादी- 
निति । आदावोद्कारमुचार्यं ततो गणादीन् गणादिगणपतिमनुवर्णादि तदनन्तर- 
मुस्वारः ॥ ७ ॥ गकारः पूवेरूपं, तदुपरिविद्योतमान अकारो मध्यमरूपं, 
अयुस्वारश्चान्यरूपं, अधघंमात्रात्मको बिन्दुरुत्तररूपं, दीर्घोचारणप्रभवनादः 
संधानं कृत्स्लोचचारणरूपा सहिता संधिः । येवंविधा भवति सैषा गणेश 
विद्या ॥ ८ ॥ तस्य ऋष्यादय उच्यन्ते--श्रीगणेदामहामन्तस्य गणक ऋषिः । 
गं बीजम् | नमः शाक्तिः । गणपतय इति कीटकम् । गां इत्यादिषडङ्म् । 
एकदन्तं इति ध्यानम । रं इत्यादिपञ्चपूजा 1 ॐ गणपतये नमः इति 
मूलमन्त्रः, ततो हृदयादिध्यानप्चप्रजा ॥ ९ ॥ 

गणपतिगायन्नी 

एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तनो दन्तिः 

प्रचोदयात् ॥ १० ॥ 

1 गणादं--मु. ° वर्णादीन् त-अ २. वर्णानुस्तद--उ १, 

$ एतच्छ्लोकार्थो नातिस्पष्टः । व्याख्या तु यथाऽऽकरं एता. *गग-अ१,क, 
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ततस्तद्ायत्री--एकटल्नायेति ॥ १० ॥ 

गणपतिध्यानप् 

एकदन्तं चतुरस्तं पारमङ्ङुशधारिणम् । 

अमयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् ॥ ११ ॥ 

रक्तङम्बोदरं शु्षसुकर्णं रक्तवाप्तसम् । 

रक्तगन्धातुचिकाज्ग रक्तपुष्पैः सुपूजितम् ॥ १२ ॥ 

मक्तासुकम्मिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् । 

आविर्भ॑तं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् ॥ १३ ॥ 

एवं ध्यायति यो नित्यं स्र योगी योगिनां वरः ॥ १४ ॥ 

ध्यानं तु--एकदन्तमिति ॥ १ १--१२॥ प्राण्यदृटवङ्ादेवं भाविभूतं 
च | मायेश्वरकलनातः परं विटक्षणमित्य्थः ॥ १३ ॥ एवं ध्यानतः एवमिति। 
सविरोषगणपतिध्यानयोगिनां निविरोषगणपतिध्यायी वरो भवति ॥ १४॥ 

गणपतिमालाभन्वः 

नमो जातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्त 

सम्बोद्रायेकदन्ताय विन्नविनारिने शिवसुताय वरदमूतेये नमोनमः॥ १९॥ 

गणपतिमारामन्तमाह--नम इति । नमः ब्रह्मादिदेवानां ब्राततपतये 
मनुष्याणां गणपतये नमः । एवं गणपतिमन्तगायत्रीमाखामन्तरपुरश्वरणां 

` यथावद्यः करोति तस्य चित्त्ुद्धिर्जायते, ततोऽयं गणेराविद्याविच्चारप्रादुर्भूत- 
ज्ञानविज्ञानसम्यग््ञानसमकाटप्राप्यकेवल्यभाग्मवतीति प्रकरणाथंः ॥ १५ ॥ 

1 मुत्तमप्-अॐ१, अ २. 
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विद्यापठनफल्म् 

एतदथवशिरो योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते । प पर्वतः 
सुखमेधते । स ॒सववि्ैनं बाध्यते । स पश्वमहापातकोपपातकात् 
परमुच्यते । सायमधीयानो दिवसङृतं पापं नाशयति ¦ प्रातरधीयानो 
रात्रिकृतं पापं नादयति । सायंप्रातः प्रथुज्ञानोऽपापो भवति । 

ध्माथकाममोक्षं च विन्दति ॥ १६ ॥ 

विद्यापठनवेदनफरमाह-- एतदिति । अर्थानुसन्धानपुरस्सरं एतदथ्ब- 
शिरो योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते नह्ीभूतो भवति । स सवैतः सुखमेधते 
अखण्डानन्दमेति | स॒ सवेविघ्ेने बाध्यते निर्विघ्रतदा स्वपदं याति 
पश्चमहापातकघ्रमिदमेवेत्याह--स इति । काठ्त्रयाध्ययनफलं सर्वपापनिरसन- 
वंक पुरुषाथचतुष्टयप्रदमित्याह--सायमित्यादिना ॥ १६-१७ ॥ 

विधासंप्रदाननियमः 

इदमथवेशीषमरशिष्याय न देयम् । यो यदि मोहादास्यति 

प्र पापीयान् मवति ॥ १७ ॥ 

काम्यप्रयोगा; 

पह्रावर्तनाचं यं काममर्धीति तं तमनेन साधयेत् । अनेन 

गणपतिमभिषिनश्चति स वाग्मी मवति । चतुर्यामनश्षन् जपति प 
विद्यावात्न् मवति । इत्यथवेणवाक्यं बह्माधयाचरणं विद्यान्न बिभेति 

कदाचनेति । यो दर्वाङ्ुरेयनति स वैश्रवणोपमो मवति । यो 
छाजे्जति स यशोवान् मवति प्त मेधावान् मवति । यो मोद्कपदक्तेण 



६४ गणपल्युपनिषत् 

यजति स वाज्छितफरमवाभोति । यः सान्यपतमि द्वियंजति स सरव 

रमते स्त सर्वं मते । अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्म्राहयित्वां सूर्यवर्च॑स्वी 
-भवति । सूर्यग्रहणे महानचां प्रतिमापनिषो वा ज्वा स सिद्धमन्त्र 
मवति । महाविघ्नात् प्रमुच्यते । महादोषात् प्रसुच्यते ॥ १८ ॥ 

यदनधिकारिणे न देयं तत् सवैकामार्थदमित्याह- सहस्रेति । अनेन 
अनयोपनिषदा वाग्मी भवति वाचाख्को मवति । देहपातपरथन्तास्यासानिरभय- 
ब्रह्ममावमेति । धनार्थी यो दर्वाङ्कुरेः यजति स वैश्रवणोपमो भवति । 
यरोमेधाऽथी यो छजेयंजति स यक्षोवान् भवति ॥ १८ ॥ 

विद्यावेदनफलम् 

स सर्व॑विद्भवति स सवविद्धवति य एवं वेदेत्युपनिषत् ॥ १९॥ 

ब्राह्मे मुहूतं उत्थाय स्वाश्रमाचारसंपनो भूत्वाऽर्थानुसन्धानतया 
ग्णेरोपनिषदं सदाऽनुसंदघाति मुनिः, यद्रणपतिविदयानिष्पनं गणपतित्वं 
सर्वापहवसिद्धनिष्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रमिति य एवं वेद् स स्वातिरेकेण सर्वासंमवं 
जानातीति स सवैविद्धवति बह्व मवतीत्यथेः । इत्युपनिषच्छन्दोः गणपत्युप- 
निषत्परिसमाप्त्यथंः ॥ १९. ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्नह्ययोगिना । 
गणेदोपनिषदयाख्या छिखिता स्वात्मगोचरा । 
गणेरविवृतिप्रन्थः सप्तारीतिरितीरितः ॥ 

इति श्रीमदीशाय्टोत्तरशतोपनिषच्छा खदिवरणे एकोननवतिसङ्कयापूरकं 
गणपत्युपनिषद्धिवरणं सम्पूर्णम् 



जाबाल्युपनिषत 

आप्यायन्तु--इति शान्तिः 

ईश्वरोासनं परमतत्तव्ञानसाधनम् 

अथ हैनं मगवन्तं जाबा पेप्पडादिः पप्रच्छ भगवन् मे 

महि प्रमतत््वरहस्यम् ॥ १ ॥ 

किं त्वं को जीवः कः पृश्युः क ईशः को मोक्षोपाय इति ॥ २॥ 
स तं होवाच साघु षटं सर्वं निवेदयामि यदाज्ञातमिति ॥ ३ ॥ 

पुनः स तमुवाच कुतस्त्वया ज्ञातमिति ॥ ४ ॥ 

पुनः स तमुवाच षडाननादिति ॥ ^ ॥ 

पुनः स तसुवाच तेनाथ छतो ज्ञातमिति ॥ ६ ॥ 

पुनः स तमुवाच तेनेशानादिति ॥ ७ ॥ । 

पुनः स तमुवाच कथं तस्मात्तेन ज्ञातमिति ॥ < ॥ 

जाबाल्युपनिषद्वैयपरतत््वस्वरूपकम् । 
, पारमश्वयैविमवरामचन्द्रपदं भजे ॥ 

इह खट सामवेदप्रविभक्तेयं जाबाल्युपनिषत् ज्ञानसाधनभस्मधारणः 
विधिप्रकटनव्यप्रा परापरतत्वपयेवसना विजयते । अस्याः स्वल्पमप्रन्थतो विव- 

9 
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रणमारम्यते । चैप्पखादिजाबाख््रश्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विययास्तुत्यर्था | 

आख्यायिकामवतारयति--अथेति । पप्रच्छ किमित्यत्र--भगवन्निति ॥ १ ॥ 
पेप्पखादिना पृष्टो जाबालिः निरु्तरेण तूष्णीमास । (“यतो वाचो निवतंन्ते ? 
इति श्रुतिसिद्धपरमतत्वरहस्यन्रह्मणो निष्प्रतियोगिकादवैतत्वेन निर्तरमहामोन- 
हूपत्वात् बह्म तथाविघमित्यवगम्य तदवगत्युपायतया प्रश्नान्तरं परच्छति-- किं 

इति ॥ २ ॥ प्रश्वोत्तरमाह-स तं होवाचेति । किमिति-- साध्विति | त्वया 
साधु प्रष्टं तत् स्वै न्विदयामीति। एवं त्वया यदाज्ञातमिति॥ ३॥ 
निविरोषन्रह्मणः स्वमेदेन ज्ञातुमराक्यमिति प्रकटनायावचनेन पुनः स 
तमुवाच ॥ ४-१० ॥ 

पञ्युपश्चुपतितत्वनिवेदनम् 

पुनः प तमुवाच तदुपास्नादिति ॥ ९ ॥ 

पनः स तमुवाच भगवन् कपया मे सरहस्यं सव निवेदयेति ॥१०॥ 

स तेन धृष्टः पतव निवेद्यामाप्न तत्त्वम् । पुपतिरहंकारादिषठः 

संप्ारी जीवः । सर एव पशुः । सवनः पशचङृत्यपंपतनः सरवशवर इशः 

परुपतिः ॥ ११॥ 

के पशव इति पुनः स तमुवाच ॥ १२ ॥ 

जीवाः पराव उक्ताः । तत्पतित्वात् पञ्ुपतिः ॥ १६ ॥ 

स॒ पुनस्तं होवाच कथं जीवाः पराव इति। कथं तत्पतिरिति ॥१४॥ 
प॒ तमुवाच यथा तृणाश्चिनो विवेकहीनाः परपर्याः 

कृष्यादिकमेसु नियुक्ताः सकल्दुःखप्तहाः खश्ामिवध्यमाना गवादयः 

परावः । यथा तत्खामिन इव सवज्ञ हशः पडुपतिः ॥ १५ ॥ 

सोऽयं जानाङिः तेन पेप्पलादिना पृष्टः सन् यदरक्तव्यं तस्वं तत् स 
निवेदयामास । किमिति निवेदयामासेत्यत आह--पञ्ुपतिरिति | स्वाज्ानपारोन 
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बध्यन्त इति परावः, तेषां पतिः स्वामी पशुपतिः परमेश्वरः निराव्रताजडक्रिया- 
ज्ञानेच्छासंपनोऽपि स्वाज्ञविकस्पिताहकागविष् इवाविष्टो यः संसारी जीव 

इति विख्यातः । स एव हि पडुहच्यते । ईरस्यैव जीववद्वानात् रिवजीवयोर- 
मेदः सिद्ध इत्यत्र-- जीवः दिवः रिवो जीवः स जीवः केवरः दिवः ›? 
इति, ८८ तत्वमसि 2१ ८६ अहु बह्यास्मि १३ ॥ इत्यादिश्रुतेः । ८८ कारणं 

कार्यमुत्पाद्य कार्यतामिव गच्छति ?› इति वातिककारोक्तेशच । वस्तुतोऽयमीशः 

स्वातिरेकेण न हि सर्वमस्तीति जानातीति सर्वज्ञः “यः सर्वज्ञः सर्वेवित् ?? 
इति श्रुतेः । स्वाज्ञदश्िविकल्पितपच्चव्रह्यात्मना सष्टवादिपच्चकृयसस्पन्नः 

सर्वश्वासावीश्वर इति सर्वेश्वरः परमार्थदृष्ट्या स्वावरोषेणावस्थातं य ईष्टे स 

ईश एव पड्पतिः परमात्मेत्यर्थः ॥ ११ ॥ पुनः प्रच्छति-- के पञ्चव 

इति ॥ १२-१४ ॥ पशुनां खक्षणमाह- यथेति ॥ १५-१७ ॥ 

विभूतिघारणस्य ज्ञानोपायतम् 

तज्ज्ञानं केनोपायेन जायते ॥ १६ ॥ 

पुनः स्र तमुवाच विभूतिधारणादेव ॥ १७ ॥ 

शभिवव्रतप् 

तत्प्रकारः कथमिति । कुतङ्त्र धायम् ॥ १८ ॥ 

पुनः घ तसवाच सर्ोजातादिपच्नब्रह्ममन्त्रमेस्म संगृह्याथिरिति 

भस्मेत्यनेनामिमन्त्य मानस्तोक ईति समुद्धूय जेन ` संछन्य 

उयायुषमिति श्िरोटलायवक्षःस्कन्धेष्विति तिभिस्त्यायुषेस्त्यम्ब- 

करैसिल्लो रेखाः परकुर्वीत । वतमेतच्छाम्मवं सर्वेषु वेदेषु वेदवादि- 

भिरुक्तं भवति । तत् समाचरेन्मुस्ु"ने एनभेगाय ॥ १९ ॥ 

" संख्ञ्य--अ २. ^ रपुन--क, 
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सद्योजातादिपच्चव्रह्ममन्त्रेः इत्यादि काटाग्िरुद्रोपनिषदि व्याख्या- 
तम् ॥ १९-२२ ॥ 

तरिपुण्ड्धारणप्रमाणम् 

अथ सनत्कुमारः प्रमाणे पृच्छति त्रिपुण्डधारणस्य । तिधा 

रेखा आल्छाटादाचश्चुषोर भ्रंवोमंध्यतश्च ॥ २० ॥ 

रेखान्नये भावनाविशेषः 

याऽस्य प्रथमा रेखा सा गार्हपत्यश्चाकारो रजो भूर्छोकः 

खात्मा क्रियाशक्तिः वेदः प्रातःसवनं प्रनापतिर्दैवो देवतेति । 

याऽस्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाधिरकारः सत्वमन्तरिक्षमन्तरात्मा 

चेच्छाशक्तियंनुर्वेदो माध्यन्दिनं सवनं विष्णुर्दैवो देवतेति । याऽस्य 

तृतीया रेखा साऽऽहवनीयो मकारस्तमो वोौर्छोकः परमात्मा ज्ञान- 

शक्तिः पामवेदप्तृतीयसवनं महादेवो देवतेति ॥ २१ ॥ 

मस्मधारणफलम् 

त्रिपुण्ड भस्मना करोति यो विद्वान् बरह्मचारी गृही वान- 
प्रस्थो यततिवां भ्॒ महापातकोपपातकेम्यः पूतो मवति । स्र सर्वान् 

वेदानधीतो भवति ॥ स्र सर्वान् देवान् ध्यातो मवति । स सर्वेष 

तीर्थेषु स्नातो भवति । स प्कररद्रमन्तजापी मवति | न प्र पनरा- 

वतेते न सर पुनरावतेते ॥ इति ॥ २२ ॥ 

ॐ सत्यमित्युपनिषत् ॥ २३ ॥ 

' स्मस्तम--अ१ अ १,३१. 
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आदो यदवचनेनोक्तवान् तदो्काराग्रविद्योतमानं, ““ तुये ङ्ाराम्रविद्योतमानं 
तुयतुर्य 22 इति श्रुतेः । यलाग्रजाम्रदायविकल्पानुक्ैकरसान्तचतष्पथदश- 
विकल्पासंमवप्रनोघसिद्तुयैतुयस्वरूपं तदेव सत्यं स्वाज्ञादिदृ्िमोहे सत्यसति 
निष्प्रतियोगिकसन्मात्रमित्यथेः, “‹ पश्यतेहापि सन्मात्रमसदन्यत् 2 इति श्रुतेः 
ˆ“ मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनज्ञय › इति स्मृतेश्च । इत्युपनिष- 
च्छन्दो जावाल्युपनिषत्समाप्त्यथः ॥ २३ ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्भह्मयोगिना | 
जावाल्युपनिषद्याख्या छ्खिता रिवगोचरा । 
जावाल्युपनिषद्रयाख्या चत्वारिरादितीरिता ॥ 

इति श्रीमदीशा्य्टोत्तररतोपनिषच्छाञ्जविवरणे चतुरु्तरशुतसङ्खापूरलं 
जाबाल्युपनिषद्विवरणं सम्पूणेम् ॥ 



दृक्षिणामूत्युपनिषत 
सह नाववतु--इति ज्ञानतः 

शिवतत्वन्ञानेन चिरजीवित्वप्राप्तिः 

रह्मा महामाण्डीरवटमूरे महापत्राय समेता महषयः 

शौनकादयस्ते इ समित्पाणयस्तत्त्वजिज्ञाप्वो माकैण्डेयं चिरंनीवि- 

नसुपप्तमेद्य पप्रच्छः केन त्वं चिरं जीवि केन वाऽऽनन्द्मनु- 

भवप्ीति ॥ १ ॥ 

परमरहस्य शिवतच््वज्ञानेनेति घ होवाच ॥ २॥ 

यन्मोनन्याख्यया मोनिपटछं क्षणमात्रतः | 
महामोनपदं याति स हिमे परमा गतिः॥ 

इह खटु करष्णयजुर्वेदप्रविभक्तेयं दक्षिणामूत्युपनिषत् ससाधनपरमरहस्य- 
दिवतत्तवं प्रकारायन्ती विजुम्भते । अस्याः स्वल्पम्रन्थतो विवरणमारभ्यते । 
सोनकादिमहविपटर्माकैण्डेयप्र्प्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विदयास्तुत्यर्था । 
आदावाख्यायिकामवतारयति- त्रह्मावते इत्यादिना । पप्रच्छुः किमिति ! 

केनेति ॥ १ ॥ एवं पृष्टो मुनिराह परमरहस्यश्िवतन्तवन्ञानेनेति | 
अनधिकारिषु गोपनीयत्वात् परमरहस्यं यत्त्वं ययाथात्म्यं स्वातिरिक्तारिवा- 
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विद्यापदतत्कार्यजातापहवसिद्धमिति ज्ञायते तत् परमर्हस्यदिबतच्छज्ञानं 
तेनैवाहं चिरं जीवन् स्वानन्दमनुभवामीत्य्थः ॥ २ ॥ 

शिवतच्वज्ञाने प्रश्नाः 

किं तत् परमरहस्यशिवतक्वज्ञानम् । तत्र को देवः | के 

मन्ताः । का निष्ठा । किं तज्ज्ञानप्ताधनम् | कः परिकरः । को 

मिः । कः कारः | किं तत्स्थानमिति ॥ ३ ॥ 

पुनस्ते तं प्रच्छन्तीत्याह--किं तदिति ॥ ३ ॥ 

परमशिवतत्वनज्ञानस्वक्ूपम् 

स॒ होवाच । येन दक्षिणामुखः रिबवोऽपरोक्षीक्रतो भवति 

तत् परमरहस्यशिवतच्वज्ञानम् ॥ ४ ॥ 

नवविधप्रश्ोत्तरं क्रमेण य आचार्यपदं गतो मार्कण्डेयः स हयेबाच | 
आदं प्रश्नमपाकरोति- येनेति 

रिवो गुरः दिवो वेदः दिवो देयः रिवः प्रभुः । 
दिवोऽस्म्यहं रिवः सवं दिवादन्यन्न विश्न ॥ 

इति श्रुतिसिद्धप्रनोधेन येन । स्वदष्टिपथं प्रविष्टानां मोक्षार्थिनां केवलमौन- 
व्याख्यानतो निष्पननिष्परतियोगिकनहमात्रज्ञानसमकारप्रादु मूतस्वमात्रावस्थान- 
लक्षणविकठेबरकैवल्यदक्षिणा देयेति यस्तद्वितरणाभिमुखो भवति सोऽय 
दक्षिणामुखः परमात्मा येन स्वोपदिष्टनिविरोषङ्ञानेन स्वावरोषधिथा भपरोक्षी- 
करतो भवति तद्धि तज्ज्ञानमित्यथः ॥ 8 ॥ 

ज्ेयदेवस्वरूपम् 

यः सर्वोपरमे के सर्वानात्मन्युपसंहत्य खात्मानन्दपुखे 

मोदते प्रकारते वा सर देवः॥ ९॥ 
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दवितीयप्रशचोत्तरमाह--य इति । स्वाज्ञदृष्टिविकल्पितं स्वै स्वज्ञानसम- 

कारमुपरममपहवे गच्छतीति सर्वोपरमः, तस्मिन् स्वापरमे के स्वाज्ञ- 

विकल्पितस्वाविद्यापदतत्कार्यरूपान् सर्वान् स्वात्मनि स्वमात्रं उपसंहृत्य 

स्वात्मानन्दसुखे सचिदानन्दाकारो स्वमात्रतया मोदते प्रकारात इति वा स 
देव इति ॥ ९ ॥ 

चतुर्वि्ाक्षरमनुः 

अत्रैते मन्त्ररहस्यछोका मवन्ति-- गजस्य श्रीमेषादक्षिणा- 

ूर्विमन्तरस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्द्ः । देवता दक्षिणाऽऽस्यः। 

मन्त्रेणाङ्गन्याप॒ः ॥ £ ॥ 

ॐ आदौ नम उच्चायं ततो भगवते पदम् । 

दक्षिणेति पदं पश्चान्मूतंये पदसद्धरेत् ॥ ७ ॥ 

अप्मच्छन्द्ं चतुध्य॑न्तं मेधां प्रज्ञां पदं वदेत् ¦ 

प्रसुच्चा्यं ततो वायुबीजं च्छं च ततः पठेत् ॥ 

अभिजायां ततस्त्वेष चतुर्विशाक्चरो मसः ॥ ७ ॥ 

सफटिकरजतवर्णं मोक्तिकीमक्षमारा- 
मम्रतकर्राविद्यां ज्ञानमुद्रां करभ । 

दधतमुरगकक्च्यं चन्द्रचूड तिणेत्रं 

विधुतविविषभूषं दक्षिणामूतिमीडे ॥ ८ ॥ 

तुतीयप्रश्चापकरणाय प्रजनामेधाविज्ञानप्रदमन्त्राचुदाहरति-- अत्रेति माया- 
गभितप्रणवाभ्यां बीजादिकं मन्तपश्चकसाधारणम् । मन्त्रेणाङ्ल्यास्ः ॥ ६ ॥ 

' ^^ अस्यश्री = इति नास्ति--अ, १, अ २, क. 
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मन्त्रोद्धारः ओमिति ¦ मनुः--ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रतनं 
प्रयच्छ स्वाहेति ॥ ७-८ ॥ 

नवक्षरमनुः 

मन्त्रेण न्याप्रः- 

आदौ वेदादिसुचार्थं खरादयं सविसर्गकम् । 

पञ्चाणं तत उद्भू अतरं सविपरग॑कम् । 

न्ते समुद्धरेत्तारं महरेष नवाक्षरः ॥ ९. ॥ 

सदां मद्राथेदात्रीं सपरशुहरिणं बाहुभिबाहुमेकं 

जान्वासक्तं दधानो भूनगः बिटसमाबद्धकश्यो वटाघः | 

आगपीनश्वन्द्रखण्डप्रतिघटितजाक्षीरगोरख्िणेत्रो 

दद्यादा्ः शुकायेसुनिभिरमिवृतो भावश्ुद्धि भवो नः॥१०॥ 

नवाक्षरमन्त्मुद्धरति-- आदाविति ! ॐ दक्षिणामूतिरतर इति नवा- 
क्षरमनुः ॥ ९-१० ॥ 

अश्ददशाक्षरमनुः 

मन्त्रेण न्यापः- 

तारं ग्ड नम उज्वार्यं मायां वाग्मवमेव च| 

दक्षिणापदरुन्चायं ततः स्यान्मूतेये पदम् ॥ ११ ॥ 

ज्ञान देहि पदं पश्चाद्रहिनायां ततो न्यसेत् । 

मतुरष्टादरशार्णोऽयं सर्वमन्त्रेषु गोपितः ॥ १२ ॥ 

1 वरस --अ, अ १. 
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मस्मव्यापाण्डराङ्खः शरिराकरधरो ज्ञानमुद्राक्षमारा- 

वीणापुस्तेविरनत्करकमर्धयो योगपड्ाभिरमः । 

व्याख्यापीठे निषण्णो सुनिवरनिकैैः सेव्यमानः प्रसन्नः 

सवयाः कृत्तिवापताः परततमवतु नो दक्षिणामूतिरीशः ।॥ १३ 

ॐ न्दं नमो हीं र दक्षिणामूतये ज्ञानं देहि स्वाहा इत्यष्टादराक्षर- 
मुः ॥ { {- १३ ॥ 

द्रादशाक्षरमचुः 

मन्त्रेण न्याप्ः- 

तारं परां रमानीजं वदेत् सताम्बहिवाय च | 

तुभ्यं चानजायां तु मलुद्ाद्रावर्णैकः ॥ १४ ॥ 

वीणां करः पृस्तकमक्षमालां बिभाणमभ्रामगं वराल्चम् | 

फणीन्दरकक्यं सुनिभिः श्ुकायैः सेव्यं वटाषः कृत- 

नीडमीडे ॥ १५ ॥ 

ॐ ही श्री साम्बदिवाय तुभ्यं स्वाहा इति द्रादशाक्षरमनुः ॥ १४-१९॥ 

^+ आनुष्टुभो मन्तराजः 

विष्णु ऋषिरवष्टुप् छन्दः । देवता दक्षिणाऽऽ्यः। मन्त्रेण न्यासः । 
तारं नमो भगवते तुभ्यं वट्पदं ततः | 

मूेति पदसृचायं वापने पद"सुद्धरेत् ॥ १६ ॥ 

‡ मुचवरेत्-अ, अ १. 
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"वागीक्षाय पदं पश्चान्महान्ञानपद्ं ततः । 

दायिने पदमुच्चायं मायिने" नम उद्धरेत् ॥ १७ ॥ 

"आचुष्टुभो मन्त्रराजः सवेमन्त्रोत्तमोत्तमः ॥ १८ ॥ 
मुद्रापस्तकवहिनागविख्प्हाहुं प्रसन्नाननं 

मुक्ताहारविभुषणं शशिकटामाखत्किरीरोजन्वलम् । 

अन्ञानापहमादिमादिमगिराम्थं भवानीपति 

न्यग्रोधान्तनिवासिन परगुरं ध्यायाम्यमभीष्टप्तये ॥ १९ ॥ 

ॐ नमो भगवते तुभ्यं वटमूनिवासिने । वागीशाय महाज्ञानदायिने 
मायिने नमः ॥ इति ॥ १६-१९. ॥ 

निष्ठाऽडदीनां निरूपणम् 

सोऽहमिति यावदास्थितिः सा निष्ठा भवति ॥ २० ॥ 

तदमेदेन मन्वाग्रेडनं ज्ञानप्ताधनम् ॥ २१॥ 

चित्ते तदेकतानता परिकरः ॥ २२ ॥ 

अङ्गचेष्टापणं बलिः ॥ २६ ॥ 

त्रीणि धामानि काटः ॥ २४ ॥ 

दवादशान्तपदं स्थानमिति ॥ २९ ॥ 

चतुर्थ्रशचोत्तरं प्रकटथति-सोऽहमिति । यः स्वातिरिक्तकर्नाऽपहवसिद्ध- 
बरहममात्रतयाऽवदिष्यते सोऽदं स्वमात्रमिति यावदास्थितिः शारीरपातावधिवतेनं 

" अ, .अ १ कोरायोः एतच्छलोकाध्थाने “ प्ज्ञमेधापदं पश्चात् आदिसिद्धि ततो 
वदेत्” इति पाठो इदयते. " पदमुद्ध--अ, अ 9. 

‡ अतः पूर्वं अ, अ 9 कोशयोः ““ वद्विजा्ां ततस्त्वेष द्वात्रिशद्रणेको मतुः 17" 
इलयधिकः. 
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सैव हि तऋह्यनिष्ठा भवति ॥ २० ॥ पञ्चमप्रश्मापूर्यति- तद् भेदेनति } मन्ता 

त्रायत इति मन्तः प्रत्यक्परचिदेक्यार्थमन्तप्रतिपादया देवता सेवाहमस्मीति 
तदभेदेन मन्तदेवताऽऽत्मामेदेन मन्बाम्रेडनं आवतेनं तञ्ज्ञानसाधनम् ॥२१॥ 

षषठप्रश्चोत्तरमाच्छे-- चित्ते तदेकतानता पर्किर इति । चित्ते सदेकतानता 

मन्तैकरारणत्वं परिकर उपकरणमित्यथेः ॥ २२ ॥ सप्तमप्रश्नोत्तरमाह 
अङ्खेष्टापेणं बदङिरिति । हस्तपादचट्नादिकं सपर्यां भवति ॥ २३ ॥ 
उष्टमप्रशचोत्तरमाह- त्रीणि धामानि छ इति । स्वावि्यापदस्थूखसूक्ष्मबीज- 

रूपाणि त्रीणि धामानि कारः स्वातिरिकतप्रपश्चकर्नानिर्वाहिकत्वात् कारो 

गुणसाम्यमित्यथः ॥ २४ ॥ नवमप्रश्चं॑विशदयति- द्ादर्ान्तपदं स्थान- 

मिति | दादसान्तरब्देन हृदयं सहस्रारं वोच्यते, प्रत्यगमिननपरमात्मन् 

उपरुन्धिस्थानत्वात् ॥ २५ ॥ 

रिवतक्तवज्ञानोद्यादिनिकूषणम् 

ते ह पुनः श्रद्धानं प्रत्यूचुः--कथं वाऽप्योदयः । रवि 

खहूपम् । को वाऽस्योपापक इति ॥ २६ ॥ 

प होवाच- 

वेराग्यतैकपपूणे भक्तिवर्तिंप्मन्विते । 

प्रनोषपूरणपात्रे तु ज्ञपतिदीपं विरोकयेत् ॥ २७ ॥ 

मोहान्धकार निःसारे उदेति स्वथमेव हि । 

वैराग्यमरणि कृत्वा ज्ञानं कृत्वा तु चित्रगुम् ॥ २८ ॥ 

गाढतामिस्तपंशन्त्ये गूढमर्थं निवेदयेत् । | 

मोहभावुजसक्रान्तं विवेकाख्यं ृकण्डुजम् ॥ २९ ॥ 



दक्षिणामूयुपनिषत् ५७ 

तस्वाविचारपाशोन बद्धदवेतमयातुरम् । 

उल्लीवयन्निजानन्दे स्वस्वरूपेण संस्थितः ॥ २० ॥ 

रोमुषी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्याभीक्षणे सुखम् । 

दक्िणामिसखः प्रोक्तः दिवोऽसो ब्रह्मवादिभिः ॥ ३१ ॥ 

सर्गादिकाटे भगवान् विरिञ्चिषपास्येनं स्गपामथ्यैमाप्य | 

तुतोष चित्ते वाञ्छितार्थाश्च ङूध्वा सोऽस्योपाप्तको मवति ॥३२॥ 

स्वप्रशचोत्तरहषिता मुनयः पुनः प्रच्छन्तीत्याह-- त इति । प्रत्युः 
किमिति ? कथमिति ॥ २६ ॥ क्रमेण प्रश्चत्रयमपाकरोति- ~स होवाचेति | तत्र 

कथं वाऽस्योदय इत्यायप्रश्ोत्तरमाह-- वेराग्येति । तैर्वतिपात्रस्थानीयवैरम्य- 
मक्तिप्रमोधतो ज्ञप्तितया दीप्यत इति ज्ञप्निदी्ं प्रत्यञ्चमात्मानं स्वात्मधिया 
विलोकयेत् ॥ २७ ॥ एवं विलेकनतः कि स्यादित्यत्र स्वाज्ञष्टिविकल्पित- 

मोहाल्धकारे स्वज्ञदष्टया निस्सार सत्यसति परमाथदष्टया स्वयमेव सदोदेति । 

हिशब्दा निस्संशया्थः स्वाज्ञानगाढान्धकारे सति तदवरोकनं कुत इत्यत्राह- 
वैराग्यमिति । वैराग्यभक्ती पूवोत्तरारणी कत्वा, यत्र मन्थानकाष्टे चित्रो- 
ऽश्रिगूढतया वतेते तं चित्रगुं मन्थानकं तत्स्थानीयं ज्ञाने कृत्वा ॥ २८ ॥ 

स्वाङ्गटशिप्रसक्तगाढतामिसखरसं शान्त्यै सम्यङ्मथनं करत्वा मथनाविभूतदार्- 
गूढाभ्रिवत् गूढमर्थं वैराग्य्ञानमथनप्रादुभूतं स्वाज्नानतत्कार्यासंभवप्रबोधसिद्धं 
निवेदयेत् अवरोकयेत् जानीयादियथः ॥ कि स्वरूपमिति प्रश्चोत्तरमाह-- 
मोहेति । स्वाज्ञानमृत्युवक्त्रं प्रविष्टं मृकण्ड्तनयं स्वक्ञानेनोज्ञीवयन् तदात्मतया- 

ऽवस्थितो भवतीति श्रुतेर्वचः ॥२९-३०॥ किविरोषणविरिष्टः परमात्मेयत्राह-- 

लोमुषीति । * शेमुषी तच्वज्ञानरूपिणी ब्रह्ममात्रप्रकादानदक्षेति दक्षिणा प्रोक्ता 
सैव अस्य परमात्मन अभित्त ईक्षणे साक्षात्करणे मुखं हारं भवति सोऽस्तै 

शिवो ब्रह्मवादिभिः दक्षिणाभिमुखः इति प्रोक्तः प्रतिपादित इव्यथः; 
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्ञनेकगम्यत्वात्, “४ नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ? इति श्रुतेः ॥ १ ॥ को 

वाऽस्योपासक इति प्रक्नोत्तरमाह--सर्गादिका इति ॥ ३२ ॥ 

अभ्यथनवेदनफलम् 

य इमां परमरहस्यशिवतत््वविद्यामधीते प॒ पतवेपापेभ्यो सुक्तो भवति । 

य एवं वेद् स केवल्यमयुमवतीत्युपनिषत् ॥ ६३ ॥ 

विदयाऽऽन्तराल्किमुख्यफटप्रकटनपुवेकसुपसंहरति--य इति । यथावत् 
य एवं वेद । इत्युपनिषच्छब्दः दक्षिणामूत्युपनिषत्समाध्यथः ॥ ३३ ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्ह्ययोगिना । 
दक्षिणार्भूत्युपनिषद्याख्येयं छिखिता च्छु । 
परकृतोपनिषद्वयाख्यासङ्खया नवतिसंयुता ॥ 

इति श्रीमदीश्चायष्ोत्तरशतोपनिषच्छाखविवरणे एकोनपश्चाशत्सह्कयापूरकं 

दक्षिणामूत्युपनिषद्विवरणं सम्पूण॑म् ॥ 



पञ्च ब्रह्मोपनिषत् 
सह नाववतु--इति शान्तिः 

पश्चब्रह्मणामादौ जनिः 

अथ वैप्परादो मगवन् भो किमादौ किं जातमिति सयो- 

जातमिति । किं मगव इति । अघोर इति । कं मगव इति । 

वामदेव इति । किं वा पुनरिमे मगव इति ! तत्पुरूष इति । किं वा 

पुनरिमि भगव इति । सर्वेषां दिव्यानां प्रेरयिता ईशान इति । 

ईशानो मृतमन्यस्य सवेषां देवयोनिनाम् ॥ १ ॥ 

ब्रह्मादिपञ्चन्रह्माणो यत्र विध्रान्तिमाप्नुयुः । 
तदखण्डसुखाकारं रामचन्द्रपदं भजे ॥ 

इह खट्ट कृष्णयजुर्वेद प्रविभक्तेयं पञ्चत्रह्मोपनिषत् पञ्न्रह्मतत्कार्प्रपञ्च- 

प्रकटनव्यम्रा ब्रह्ममत्रपर्यवसना विजुम्भते । अस्याः संक्षेपतो विवरणमारमभ्यते | 

राकस्पैप्पटादग्र्नप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुयर्था । आख्यायिकाम- 
वतारयति--“अथेति । कं जातमिति शाकटठेन पृष्टः सन् सद्योजातमिति 
उवाच सर्वषां दिवि भवानां दिव्यानां देवानामपि अन्तर्यामितया प्रेरयिता दशान 

सर्वशवरत्वात् । भूतादिकाख्त्रयस्याप्ययमेवेदान इयाह--ईदखान इति ॥ १ ॥ 
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तेषां वर्णादिविषयकः प्रश्चः 

कृति वर्णाः । कति मेदाः । कति शक्तयः । यत् पै 

 तदुह्यम् ॥ २ ॥ 

रक्तादिवर्णभेदं क्रियाऽऽदिराक्तिमेदं च प्रच्छति--कंति वर्णा इति । 
पञ्चव्रह्मतद्विद्याया अनधिकारिणो गोपनीयत्वं गुद्यत्वम् ॥ २-२ ॥ 

महेश्लोपदिष्टं तद्रहस्यम् 

तस्मे नमो महादेवाय महारुद्राय ॥ ३॥ 

प्रोवाच तस्मे मगवान् महेशः ॥ ४ ॥ 

पञ्नह्मविद्या कस्मै केनोक्तेयत्र प्रोवाच तस्मे पैप्पखादाय भगवान् 
महश्च इति श्रुतेवेचः ॥ ४ ॥ 

सथोजातस्वकूपम् 

गोप्याद्वोप्यतरं छेके यद्यसि शृणु श्ञाकट । 

सद्योजातं मही पूषा रमा न्ह्या त्रिवृत् खरः ॥ ९ ॥ 

चड्गवेदो गाहंपत्थं च मन्लाः सप्त स्वरास्तथा । 
वर्णं पीतं क्रिया राक्तिः सर्वाभीष्टफटपदम् ॥ ६ ॥ 

पैप्पादः श्रोतारं शाकठ्ममिमुखीकरय सयोजातादिपञ्चन्रह्ययत्तां प्रपञ्चयति 
--गोप्यादिति | कि तत् गोप्यादरोप्यमियत्र सथोजातं सदाशिवपूरवमुखं मही 
पूषा रमा ब्रह्मा त्रिघरत् विश्वविराडोतृचैतन्यम् ॥ ५ ॥ अकारादिस्वरः । 
पञ्चक्षरादयो मन्त्राः सरिगमेति स्घस्वराः ॥ ६ ॥ 
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अधोरखरूपम् 

अघोरं पचि चन्द्रं गोरी वेदद्वितीयकम् । 

नीरदाभं खरं पान्द्रं दक्षिणािस्दाहतम् ॥ ७ ॥ 

पश्चाराद्र्णपयुक्तं स्थितिरिच्छाक्रियाऽन्वितम् । 

शक्तिरक्षणपंयुक्तं पर्वाघोधविनारनम् ॥ ८ ॥ 

सरवदृष्ठपरहमनं सरवैश्वयफलप्रदम् ॥ ९ ॥ 

पश्चिममघोरमुखमाह--अधघोरमिति । सिरं आपः । वणतो नीरदाभं 
स्वरं उकाराख्यं सान्द्रं ल्िग्धं दक्षिणाभ्निरुदाहतम् ॥ ७ ॥ अकारादिपश्चा- 
राद्रणेसंयुक्तम् । स्थितिः परिपाखनं इच्छाक्रियाराक्तिदययुतं स्वविकल्पितशचक्ति- 
दक्षणसंयुक्तम् ॥ <८-९ ॥ 

वामदेवस्वरूपम् 

वामदेवं महागोधदायकं ग्पावकात्मकम् | 

विद्याखोकप्मायुक्तं मादुकोटिसमप्रमम् ॥ १० ॥ 

प्रसन्ने पामवेदाख्यं गानाष्टकस्मन्वितम् । 

धीरस्वरमधीनं चाहवनीयमदत्तमम् ॥ ११ ॥ 

ज्ञानपंहारसंयुक्त शक्तिद्वयसमन्वितम् । 

वर्णं शङ्क तमोभिश्रं पूणबोधकरं स्वयम् ॥ १२ ॥ 

धामत्रयनियन्तारं धामत्रयक्षमन्वितम् । 

रवोमाग्यदं नृणां सर्वकर्मफलप्रदम् ॥ १३ ॥ 
अष्टाक्षरसमायुक्तमष्टपत्रान्तरस्थितम् ॥ १४ ॥ 

1 पावकात्मजम् --अ, अ १. 
11 
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वामदेवाख्यदक्षिणमखस्वरूपमाह--वामदेषमिति ॥ १० ॥ सामवेद- 

प्रविभक्तस्तगानं भरतदाच्लनिष्पननगीतिश्च गाना्टकमित्युक्तम् । आमिति 

धीरस्वरम् ॥ ११ ॥ ज्ञानराक्तिसंहारराक्तिमेदेन शक्तिद्रयसमन्वितम् ॥ १२ ॥ 

जाप्रदादिस्थूर्प्रप्नादिधामत्रयनियन्तारं विश्वतेजसात्मना धामच्रयसमन्वि- 
तम् ॥ १३ ॥ अकचटतपयङ इलयष्टवर्गात्मना ॐ नमो महादेवाय इति वा 
अष्रक्षरसमायुक्तं हृत्पुण्डरीकप्रविभक्ताष्टपत्रान्तर स्थितम् ॥ १४ ॥ 

तत्पुरुषस्स्पम् 

यत्तत् तत्पुरुषं प्रोक्तं वायुमण्डटपंवृतम् | 

पश्चािना समायुक्त मन्वहक्तिनियामकम् ॥ १९ ॥ 

पश्चारत्छरवर्णाख्यम्मयववेदखरूपकम् । 

कोरिकोटिगणाध्यक्षं बद्याण्डाखण्डविप्रहम् ॥ १६ ॥ 

वर्णं रक्तं कामदं च सरवापिन्याधिभेषजम् । 

सृष्टिस्थितिख्यादीनां कारणं वंशक्तिधृक् ॥ १७ ॥ 
अवस्थात्रितयातीतं तुरीयं बह्मस्ज्ञितम् । 

्रह्मविष्ण्वादिभिः सेव्यं सर्वेषां जनकं परम् ॥ १८ ॥ 

तत्पुरुषाख्योत्तरमुखमाह- यदिति । सतप्तकोटिमहामन्त्रदाक्तिनिया - 

मकम् ॥ १९ ॥ पञ्चारात्सुद्याविरिष्टं पश्चाशत्स्वरव्णयख्यम् ॥ १६-१८ ॥ 

इेशानस्वरूपम् 

इशानं परमं विद्यात् प्रेरकं बुद्धिप्ताक्षिणम | 

आकारात्मकमन्यक्तमोकारखवरभूषितम् ॥ १९ ॥ 

" म्र्ेद--अ २. 2 गुणा--उ १, 
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सवेदेवमयं रान्तं शान्द्यतीतं खराहदहिः । 

अकारादिस्वराध्यक्षमाकारमयविग्रहम् ॥ २० ॥ 

पश्चक्रत्यनियन्तारं पश्चन्रह्यात्मकं बृहत् ॥ २१॥ 

मध्यविरसितेशानमुखस्वरूपमाह--इईंशानमिति ॥ १९.॥ सप्तस्वराद्रहिः 
रान्याख्या काचन काऽस्ति, तदतीतं तत्परं, ““ तत्परः परमात्मा ?› इति 
श्रतेः ॥ २० ॥ सृष्टयादिपञ्चकृयनियन्तारम् ॥ २१ ॥ 

यश्चत्रह्मख्याधारः परम ब्रह्य 

पञ्चव्रह्मो पसतहारं कृत्वा स्वात्मनि संस्थितम् | 

सखमायवेभवान् स्वान् संहृत्य स्वात्मनि स्थितः ॥ २२ ॥ 

पञ्चन्रह्यात्मकातीतो भासते स्वस्वतेनपता ] 

आदावन्ते च मध्ये च मापते नान्यहेतुना ॥ २६॥ 

पञ्चब्रह्प्रपञ्चप्रविरापनात् तदाधारो भवतीयाह--पच्छेति ॥ २२-२३॥ 

परमब्रह्मज्ञानविधिः 

मायया मोहिताः शंभोमहादेवं जगद् । 
न जानन्ति सुराः स्व सवैकारणकारणम् । 

न संदृशो तिष्ठति रूपमस्य परात् परं पुरुषं विश्वधाम ॥ २४ ॥ 

येन प्रकाराते विश्वं यत्रैव प्रविरीयते । 

तद्भद्म परमं शान्तं तद्रद्मास्मि परं पदम् ॥ २९ ॥ 

पश्चनद्यमिदं विद्यात् सद्योजातादिपूवेकम् । 

दश्यते श्रुयते यच्च पञ्चत्रह्मात्मकं स्वयम् ॥ २६ ॥ 
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पश्चधा वतमानं तं ब्रह्मकाय॑मिति स्मत् । 

बह्मकार्थ॑मिति ज्ञात्वा इशानं प्रतिपद्यते ॥ २७ ॥ 

पश्चनह्यात्मकं सव स्वात्मनि प्रविराप्य च । 

सोऽहमस्मीति जानीयाष्ठिद्रान् ह्यागतो भवेत् ॥ २८ ॥ 

इत्येतद्र ह्य जानीयायः स सुक्तो न संशयः ॥ २९. ॥ 

पञ्चाक्षरमयं शमु परबह्यस्वरूपिणम् । 

नकारादियकारान्तं ज्ञात्वा पञ्चाक्षरं जपेत् ॥ ० ॥ 

सर्वै पश्चात्मकं विद्यात् पश्चब्रह्मात्मतत््वतः ॥ ३१ ॥ 

पश्चबहयात्मिकीं विधां योऽघीते भक्तिभावितेः । 

स पञ्चात्मकतामेत्य माप्तते पञ्चधा स्वयम् ॥ ३२ ॥ 

एवे स्वयंप्रकारामप्यात्मानं सोऽहमिति देवा अपि न जानन्तीयाह-- 
माययेति । सवेकारणकारणं कारणमावमापनव्रहमादेरपि कारणत्वात्, ८ यो 
बरह्माणं विदधाति पूर्व 2? इति श्रुतेः । यज्जगत्कारणं तद्रूपस्य सुक्ष्मतया न 
ट्रयत इाह-- नेति ॥ २४ ॥ स्वातिरिक्तकर्नारान्तम् ॥ २५-२७ ॥ 
यदयत्करणग्रामगोचरं तत्तत् पञ्चन्रह्मात्मकम्, तदतीतः परमात्माऽहमस्मीति 
ज्ञानी परमात्मैव भवतीयाह--पश्वेति । पञ्चब्रह्म पच्ब्रहमात्मकम् इदं विश्व 
विद्यात् । यस्तत््मरविरापनाधारः सोऽहमस्मि ॥ २८-२९ ॥ एवं पञ्चनरह्ममभावनया 
पञ्चाक्षरं जपन् य॒ आस्ते स पञ्चनरहैव मवतीत्युपसंहरति- पश्वाक्चर- 
मिति ॥ ३०-२३२ ॥ पुरा एवमुक्त्वा ॥ ३३ ॥ 

शिवस्यद्वैतचैतन्यत्वम् 

एवमुक्त्वा महादेवो गालवस्य महात्मनः | 

छपा चकार तत्रेव स्वान्तर्भिमगमत् स्वयम् ॥ ३३ ॥ 
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यत्य श्रवणमात्रेणाश्चुतमेव श्रुतं मवेत् । 
अमत च मतं ज्ञातमविज्ञातं च शाकट ॥ ३४ ॥ 

एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्च गोतम । 

विज्ञातं मृण्मयं सर्व म्रदभिन्नं हि कायकम् ॥ २९ ॥ 

एकेन रोहमणिना सर्वं खोहमयं यथा । 

विज्ञातं स्यादयेकेन नखानां करन्तनैन च ॥ ३६ ॥ 

सर्वं काष्णायसरं ज्ञातं तदभिन्नं स्वभावतः । 

कारणाभि्रहूपेण कार्यं कारणमेव हि ॥ २७ ॥ 

तद्रूपेण पदा सत्यं भेदेनोक्तिमृषा खुं । `° 

तच्च कारणमेकं हि न भिन्नं नोभयात्मकम् ॥ ६८ ॥ 

भेदः सर्वत्र मिथ्यैव धर्मदिरनिरूपणात् । 

अतश्च कारणं नित्यमेकमेवाद्रयं खड । 

अत्र कारणमद्वैतं शु ढवैतेन्यमेव हि ॥ ३९. ॥ 

योऽन्तधिमगमत् स सर्वकारणं कारणविज्ञानेन कारणातिरिक्तं कार्य 

नास्तीति कार्याभावे तत्सपिक्षकारणताऽमावादकायकारणं बहम ॒निष्प्रति- 

योगिकस्वमात्रमवरिष्यत इव्याह-- यस्येति ॥ ३४ ॥ येन कारणविज्ञानेन 

तदनतिरिक्तं कार्थं विज्ञातं स्यादियत्र -““ येनश्चुतं श्रुतं भवयमतं मतमविज्ञातं 

विक्ञातं ?› इत्युपक्रम्य ८८ एकेन मृत्पिण्डेन सवै मृण्मयं विज्ञातं स्यात् 2 

इ्यादिछान्दोम्यषष्ठाध्यायनिष्ठा्थं संक्षिप्य प्रकटयतीदयाह--एकेनेति ॥२९-३६॥ 

तद्भिन्नं स्वभावतः इयत्र उपपत्तिमाह--कारणेति ॥ ३७ ॥ यदि कारणा[न|- 

तिरिक्तं कार्यतदा कार्यवत् कारणमप्यनेकतामह॑तीयत आह-- तच्चेति 

मृदायतिरेकेण घटादिराकटस्याप्यदर्चनात् । न दहि कारणभिन्नं कायमस्ति । 
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नाप्येकमेव कार्यकारणमावर्भहति, अधेजरतीयन्यायवदं तिविरुद्रत्वात् ॥ ३८ ॥ 
कायैकारणभेदो नास्तीयाह- सेद इति । यत एवं अतः ॥ ३९ ॥ 

दहराकाश दिवोपरुच्धिः 

अस्मिन् बरह्यप्ुरे वेषहम दहरं यदिदं मुने | 

पुण्डरीकं तु तन्मध्ये आकारो दहरोऽस्ति तत् | 

म॒ शिवः सरचिदानन्दः सोऽन्वेष्टव्यो सुमृ्ुमिः ॥ ४० ॥ 
अयं हदि स्थितः पाक्ष सर्वेषामविशेषतः । 

तेनायं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसारमोचकः ॥ 

इत्युपनिषत् ॥ ४१ ॥ 

इत्थंभूतनिष्प्रतियोगिकाद्रैतात्मोपरुन्ध्यधिकरणं किमियत॒ आह-- 
अस्मिन्निति । अस्मिन् दहराकादो यः करणग्रामप्रवरत्तिनिव्रत्तिनिमित्ततया 
तदसङ्गत्वेन तद्वावामावप्रकाशकतया तदसंभवप्रबोधसिद्धनिष्प्रतियो गिकनह्यमात्र- 

तया च तत्तदृद्षटयनुरूपमवभासते स शिवः ॥ ४० ॥ रिवस्य हृदयोपरन्धत्वा- 
द्रूदयस्यापि रिवत्वमुपचयत इयथः । इत्युपनिषच्छब्दः पञ्चन्ह्मोपनिषत्परि- 
समाध्यर्थः ॥ ४१ ॥ 

्रीवासुदे वेन्द्रदिष्योपनिषद्भह्ययोगिना । 
पञ्चव्रहमोपनिषदो व्याख्यानं छिखितं स्युटम् । 

पञ्चन्रह्मापनिषदो.व्याख्या पञ्ारादीरिता ॥ 

इति शरीमदीशायोत्तरशतोपनिषच्छाञ्जविवरणे त्रिणवतिसङ्खधापूरकं 
पश्चतरह्मोपनिषद्िवरणं सम्पूर्णम् ॥ 



चहल्जावाटोपनिषत् 
भद्रं कर्णेभिः-इति स्ान्तिः 

पथमं बह्यणम् 

प्रजापतिकताविदयाऽण्डछष्टिः 

अपो वा इदमाप्न् सचिलमेव । स प्रनापतिरेकः पुष्करपर्णे 

सममवत् । तघ्यान्तम॑नसि कामः समवर्तत इदं सृजेयमिति । 

तस्माघयत् पुरुषो मनपाऽभिगच्छति । तद्वाचा वदति । तत् 

कमणा करोति ॥ १ ॥ 

तदेषाऽम्यनूक्ता --कामस्तदमरे समवततापि | मनसो रेतः 

प्रथमं यदापीत् । सतो बन्धुमप्रति निरविन्दन् । हदि प्रतीष्या 

कवयो मनीषेति । उपेनं तदुपनमति । यत्कामो मवति । य 
एवं वेद् ॥ २ ॥ 

यज्ज्ञानाभ्निः स्वातिरिक्तश्नमं भस्म करोति तत् । 
जृह्नाबाछनिगमरिरोवेवयमहं महः ॥ 

इ६ै खल्वथवंणवेदग्रविभक्तेयं चहलाबाखोपनिषत् स्वातिरिक्तप्रपञ्चमस्मी- 
करणपटीयसी सती विजयते । अस्याः स्वल्पप्रन्थतो विवरणमारभ्यते ¦ प्रश्न 
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मुण्डकादिवदुपोद्वातादिकमस्यामप्यूह्यम् । सुसुण्डादिरिष्यवगेकाराभनिररप्श्च- 
प्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विदास्तुलर्था । अस्यामुपनिषदि स्वातिरिक्तं भस्म, 

ततः रिष्टं स्वयमेवेति प्रतिपाद्यते । तत्र स्वातिरिक्तेयत्तापरिज्ञानं विना न हि तद्भस्म 
भवितुमर्हतीति तदियत्ताप्रकटनाय पुराणमवतारयति-- आपो वा इति । प्रलख्य- 
काटीना आपो बे प्रसिद्धाः अनमिन्यक्तनामरूपं इदं अवियाऽण्डं आसन् 
सल्लिमिव । न दहि सिरादतिरिक्तं किंचिदस्ति} तत्र ब्रहवनाबाटमन्तद्रष्टा यः 
सौऽयं प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे नारायणनाभिपयये समभवत् । तस्य प्रजापते- 
रन्तमेनसि कामः समवतेत । किमिति? इदं  अनन्तकोटिन्रह्माण्डात्मक- 
मविद्याऽण्डं स्रजेयमिति । यस्मादयं जगत्छश््कामो भवति तस्मादयत्पुरुषः 

मनसा अन्तःकरणेन अभिगच्छति निशिनोति यन्मनसि स्मृते तद्वाचा बदति) 
यद्वा चोक्तं तत् शरीरनिर्वत्यकमेणा करोति ॥ १ ॥ ब्राह्मणोक्तेऽर्थे तदेषाऽभ्यनु 
पश्चात् उक्ता ! वक्ष्यमाणावियाऽण्डोद्रूतेः अग्रे प्राक् अधिकत्वेन कामोऽभिराषः 
समवतेत । कामः क॒ जातः इदयत्र मनसोऽन्तःकरणस्य यद्रेतो वीर्य 
प्रथममासीत् , स कामो भवतीति पूर्वेणान्वयः; 

न् हिं संकल्पातिरिक्तं मनोऽस्तीति विचिन्यताम् । 

काम जानामि ते रूपं संकल्पात् किङ जायसे ॥ 

इति स्मृतेः । सतः चक््ा्यप्रपञ्चस्य बन्धुरिवोपकारकत्वात् कामो बन्धुः 
असति अचाक्षुषे ब्रह्मणि निरविन्दन् निःरोषमगमन् । कवयो मनस ईष्ट इति 
मनीट् धीः तया मनीषा हृदि प्रतीष्य अवलोक्य | उप समीपे एनं कामिनं 
उपनमति आप्नोति यस्य दारादिविषये कामो भवति स यत्कामो भवति इति 
मन्त्रसमाघ्यथः । य एवं यो वेद जानाति स प्राजापलयपदमदनुत इयर्थः ॥ २ ॥ 

विभूतिश्द्राक्षबहजाबारखुजिज्ञासा 

प तपोऽतप्यत | स तप्त्वा । स एतं सुषुण्डः कालाभि- 

रदरमगमदागत्य मो विभूते्माहात्मयं वरहीत ॥ २ ॥ 
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तथेति प्रल्यबोचद्ु ण्ड "वाच्यमानं किमिति ॥ ४ ॥ 

विभृतिरुदाक्षयोर्माहात्म्यं बभाणेति ॥ ^ ॥ 
अआद्विव पेप्पलादेन सहोक्तमिति ॥ ६ ॥ 

तत्फश्रुतिरिति ॥ ७ ॥ 

तस्योर्ध्वं किं वदामेति ॥ < ॥ 
बहल्नाबाराभिधां सुक्तिश्रुति ममोपदेशं इरुष्वति ॥ ९ ॥ 

इदानीं प्रासङ्किकं पर्यन्य प्रकृतमनुसरति - स इति । सः प्रजापतिः 

तपोऽतप्यत आलोचनं कृतवान् । एवं स॒ तपस्तप्वा यो वायसाकाो भुसुण्ड 

इति विख्यातः परमयोगी तमनुप्रविष्टवान् । सोऽयं प्रजापतिना ऽऽविष्ः भुसुण्डः 

स्वातिसिक्तमस्मावगयर्थं एतं काठाभ्निरुद्रमगमत् । तं गत्वा कि कृतवानियत 

आह--आगल भो विभूतेर्माहात्म्यं ब्रूहीति ॥ ३ ॥ मुसुण्डग्रशचोत्तरं भगवा- 

नाह-- तथेति प्रयबोचत् । किमिति ? सुुण्ड वाच्यमानं किमिति, उच्यमानं 

विमियर्थः ॥ ४ ॥ आहितरः बिभूतिशरक्षयोमांहात्म्यं बमाणेति उपदिरोयथैः 
॥ ९ ॥ रैवेक्तमियाह--आदावेव यैण्यलादेन सदोक्तमिति, पैप्पखदेन 

साकं तुभ्यं विभूतिषद्राक्षमाहात्स्यमुक्तमिय्थः ॥ & ॥ इतर आह-- 

तत्फलश्चुतिरिति । वक्तव्येयध्याहार्यम् ॥ ७ ॥ ततः किमिति भगवानाह -- 

तख्योध्यै किं बदामेति ॥ ८ ॥ इतर आह--चृहञ्नाबाङाभिधामिति ॥ ९ ॥ 

भस्मपन्चकस्य नामस्वरूपनिसूपणम् 

ॐ तयेति । सद्योजातात् प्रथिवी । तस्याः स्यान्निवृत्तिः । 

तस्याः कपिक्व्णा नन्दा । तद्धोमयेन विमृतिनीता ॥ १० ॥ 

वामदेवादुदकम् । तस्मात् प्रतिष्ठा । तस्याः कृष्णवणा मद्रा | 

तद्वोमयेन भसितं जातम् ॥ ११ ॥ 

1 बुण्डं--सु, 2 वच्य--अ १, क. बक्ष्य--अ. 
12 
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अधोराद्रह्िः । तस्माद्धि । तघ्या रक्तवणां सुरभिः । 

तद्वोमयेन म्म जातम् ॥ १२ ॥ 

तत्पुरषाद्रायुः । तस्माच्छान्तिः । तस्याः श्वेतवर्णा सुशीला । 

तत्या गोमयेन क्षारं जातम् ॥ १६ ॥ 

ई्यानादाकाशम् । तस्माच्छान्त्यतीता । तस्याशचित्रवणा 

सुमना । तद्रोमयेन रक्षा जाता ॥ १४॥ 

विमूतिभतितं म्म क्षारं रक्षेति म्मनो भवन्ति पश्च 

नामानि । पञ्चमि्नाममिर्मशमेशवयकारणादभूतिः । म्म ॒पर्वाघ- 

भक्षणात् । सासनाद्धसितम् । क्षारणादापदां क्षारम् । मूतप्रेतपि- 

राचब्रह्मराक्षप्ापस्मारमवमीतिम्योऽमिरक्षणाद्रकषेति ॥ १९ ॥ 

भगवान् तत्प्रश्नमद्गीकरय प्रतिवचनमभिधास्यति-- ॐ तथेति । ओङार- 
स्यानुक्रयथेत्वात्, “° ओमित्येतदुकृतिः ?› इति श्रुतेः । आदौ वक्ष्यमाण- 

नामपच्चके तत्रा्यनामात्मकविभूतिस्वरूपमाह-सद्योजातादिति । ईश्वरपर्वाभि- 
मुखसज्ञातसद्योजातं प्रपद्यामीति मन्त्रतो जाता प्रथिवी । तस्याः सकाशात् 
निन्रृत्तिकला संजाता । तस्याः सकादात् नन्दा नाम कपिख्वर्णां धनुरभूत् । 
वक्ष्यमाणप्रकारेण संस्करृततद्रोमयेन विभूतिः संजाता ॥ १० ॥ तदृष्ितीय- 
मसितस्वरूपमाह--वामदेवादिति ॥ ११ ॥ मस्मस्वरूपमाह--अधोरादिति 
॥ १२ ॥ क्षारस्वरूपमाह--तदिति ॥ १३ ॥ रक्षास्वरूपमाह-ईखानादिति 

॥ १६ ॥ एवं भस्मनः पञ्चनामान्यमिधाय तेषां योगिकार्थमाह-- 
विभूतिरिति ॥ १६९ ॥ 

इति प्रथमं ब्राह्मणम् 
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ह्ितीयं बाद्यणम् 

अभ्ीषोमात्मकमस्मलनलिज्ञासा 

अथ भुसुण्डः कालािरद्रम्ीषोमात्मके मस्मस्नानविधि 

पप्रच्छ ॥ १॥ 

भुसुण्डो भगवन्तं भस्मस्नानविषि प्रच्छतीयाह--अथ भुसुण्ड इति॥१॥ 

जगतोऽत्नीषोमात्मकत्वम् 

अभिर्ययथेको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिहूषो बूते । 

एकं भस्म सवैमूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ २ ॥ 
अग्नीषोमात्मकं विश्मित्यिरित्याचक्षते । 

रौद्री घोरा या तैनसी तनूः । 
सोमः शक्त्यशृतमयः शाक्तिकरी तनूः ॥ \ ॥ 

अमृतं यत्प्रतिष्ठा पा तेनोविध्याकडा स्वयम् । 

स्थूरपुषमेषु मृतेषु त एव रसतेनपी ॥ ४ ॥ 

द्विविधा तेजपो वृत्तिः सुर्खत्मा चानछात्मिका 1 
तथेव रघशक्तिश्च सोमात्मा चानरात्मिका^। ९ ॥ 

वेदयदादिमयं तेजो मधुरादिमयो रपरः । 

तेजोरसविभेदैस्तु वृतमेतच्चराचरम् ॥ ६ ॥ 
अनेरमरतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरेधते । 

अत एव हविः कृख्क्ठमग्नीषोमात्मकं जगत् ॥ ७ ॥ 
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्श्चोत्तरं भगवानाह--अभ्भिरिति । यथेकोऽप्यभ्चिभवनं प्रविश्य 
स्वाश्रयदानैनुरूपं रूपं प्रतिरूपो बहुरूपो बभूव तथा एकं स्वातिरिक्तभस्म स्वा- 
तिरिकतप्रपञ्नापवादाधिकरणं व्यष्टिसमष्टिप्रपञ्चारोपाधिकरणविश्वविराडत्रायात्मना 

सवेभूतान्तरात्मा भूत्वा तूढान्तःकरणोपाधियोगात् रूपं रूपं प्रतिरूपः 
स्वातिरिक्तपरपत्ापवादाधिकरणद्वितु्यतदैक्याविकल्पात्मना तद्रदिश्च विलक्षणो 
भवति, ““ सवेस्मादन्यो विटक्षणः ` इति श्रुतेः । चरब्दाहस्तुतो निरधिकरणं 
निप्प्रतियोगिकन्ह्ममात्रमवदिष्यत इति चोयते ॥ २ ॥ भस्मनस्तत्काथविश्वस्य 
वाऽग्रीषोमात्मकत्वं कथमियत आह-अभ्रीषोमात्मकमिति । अग्निश्च सोमश्च 
अग्रीषोमो तावेव आत्मा यस्य॒ तत् अभ्रीषोमात्मकं तद्रूपेण विश्वासा 
विश्वमभ्िरित्युच्यते विश्वस्याभ्रीषोमकार्यत्वात् । या तनू्घौरा तेजसी च भवति 
अस्या अग्यरत्वात् । अपरा तु शक्तिकरी तनूः अमृतमयः सोम एव शक्तिः 
वामभागस्थेडाराक्तेरमृतमयत्वात् ॥ ३ ॥ अमतं यत्प्रतिष्ठा यस्यां चन्द्रनाड्या- 
मृतस्य प्रततिषठितत्वात् सेयं स्वयं चन्द्रनदी तेजो विद्याकलछाऽऽत्मिका भवति | 
त एव रसतेजसी स्थृसृष््ममूतेषु द्विधा भवतः ॥ ४ ॥ सूर्याभिभेदेन यथा 
तेजसो व्रततिः द्विविधा तथेव सोमात्मानलात्मिकेति च रसराक्तिश् द्विधा 
भवति ॥ ५ ॥ तत्र किं तेजः को रस इलयत्र विघुदेव व्यत्, आदिरृन्देन 
प्रदीपनक्षत्रादयो गृह्यन्ते, तन्मयं हि तेजः मधुराम्डादिमयो रसः । इत्थं 
चराचरभेदमिन्नं जगत् तेजोरसमूतेाव्रतम् । तुरन्दोऽवघारणा्थः ॥ ६ ॥ 
मथनाविभूताभरेः अशृतनिष्पत्तिः, नवनीतघृतादेममथनाभिनिष्पन्नत्वात् । अमृत- 
स्थानीयाज्यतैखकाष्टगतस्नेहादिना अनभ्निरेधते ब्रद्धिमुपैति । यतो मथनाविभू- 
तोष्णारोऽप्निः तन्नोऽगृतविदोषः सोमो भवति, यत॒ एवाभ्रीषोमीयं हविः 
कलप निष्पनं अतत एवेदं जगत् अग्रीषोमात्मकमिति जेयम् ॥ ७ ॥ 

जगतः दिवश्क्यत्सकत्वम् 

ऊष्वहयक्तिमयः सोम अधःशक्तिमयोऽनलः । 

ताभ्यां सपुरितं तस्मच्छ्श्वद्विश्वमिदं जगत् ॥ ८ ॥ 
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चरध्वं भवत्येषा यावत् सोम्यं परास्तम् | 

यावद््यात्मकं सोम्यमर्तं विखनल्यधः ॥ ९ ॥ ̀  

अत् एव हि काटाग्निरघ ' स्ताच्छक्तिरूध्वेगा | 

यावदाद्हनश्चोध्वेमधस्तात् "पावनं मवत् ।॥ १० ॥ 

आधारराक्तयाऽवधुतः काछाग्निरयमूध्वैगः । 

तथेव निश्नगः सोमः रिवशक्ति 'पदास्पदः ॥ ११ ॥ 

रिवश्चोध्वमयः राक्तिरूष्वेाक्तिमयः शिवः । 

तदित्थं शिकशाक्तिभ्यां नाग्याप्तमिहं किचन ॥ १२॥ 

अपक्रचाग्निना दग्धं जगत्तद्धससात्कृतम् । ° 

अग्नेवीर्यमिदं प्राहूस्तद्रीयं मस्म यत्ततः ॥ १६ ॥ 

अग्रीषोमात्मकतया जगत् प्रतिपाद्य पुनः रिवराक्यात्मकतया जगत् 

प्रदीयति--ऊर्ध्वेति । उर्ध्वाधोमेदेन परमेश्वरराक्तिटिविधा । सोमस्तृध्वै- 
राक्तिमयः रिवफालाक्षस्थान्यपेक्षया सवो्वैतन्मोच्िप्रतिष्ठानात् । तदपेक्षया 
अधःरक्तिमयोऽनरः ! यद्ा--उ्वैरक्तिमयः सोमः रिवः, स्वभक्तोध्वेपद- 
प्रापकवियाराक्तिसंपनत्वात् । यस्य शब्दादिविषये अबुद्धिनं विदयते सोऽयं 
अनलो जीवः अधःशक्तिमयः परमाथतत्वाधःप्रापकतूान्तःकरणाविदाराक्ति- 
सहितत्वात् । अयमविद्यारक्तिरियथैः, 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रक्रति विद्धि मे पराम्र । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं घाते जगत् ॥ 

इति स्मृतेः । यस्मादेवं तस्मात् ताभ्यां रिवरक्तिम्यां स्वाज्गदष्टया स्वातिरिकेणा- 
स्तीति शष्पष्िश्वसनीयं इदं विश्वं जगत् संपुटितं कबकितमियर्थः ॥ ८ ॥ येषा 

1 श्तच्छ---अ २, क. ° पावनो--क. 

° पदात्मकः--अ १, अ २; क. पदास्पदम्-अ. 
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िवङक्तिः अघ्नेरप्यध्वै भवति यावत् सोमसंबन्धि सोम्यं परामरतं मूढाधार- 
स्थग्ेरूर्ध्व यावदाज्ञाच्रसहस्रारचक्रान्तराख्विरुसत्सोममण्डलं सोम्यं परामृतं 
विद्यते तदेतद्ावत् केवल्कुम्भकोत्थितं अस्यात्मकं अग्निसंयुक्तं सत् अधः 
आपदं सौम्यमसृतं विद्जति तावच्छिवदाक्तियोगो भवतीदयथः ॥ ९ ॥ 
यतोऽभ्रीषोमयोग एव हिवदाक्तियोगो जीवेदौक्यं मवति अत एव ह्यधस्ताच्छक्तिः 
काठान्निजीवाभिधाना ऊर्ध्व रेश्वरं तत्त्वं तावद्रच्छतीति ङध्वेगा भवति । 
यावच्छिवरक्तिस्थानीयजीवेरयोरेक्य मवति तावत्पुराऽनुभूतमिदादहनो 
निदरोषदहनं भवति । चशब्दात् पुनर्जीविामिदायोगो दयोयते । ततः पुराऽनु- 
मूतोरध्वधःकठनामटं पावनं हमभावापन्नमेव भवेत् ॥ १० ॥ पुनरुक्ताथमेव 
टृढयति--आधारेति । मृराधारङक्याऽवधृतो युक्तोऽयं काराग्रिजीवः 
स्वोपाधिराक्त्यंरां विहाय ङध्वैगो यथा भवति तथेव रशिवशक्तिपदास्पदः 
रिवशाक्त्येक्यनिग्रगो भवतीव भवति वस्तुतस्तस्य निश्नोनतवेरव्छ्यात् ॥ ११॥ 
राक्तिराक्तिमतोरमेदमाह--रिव इति । शिवश्च शिवोऽपि ऊध्वेमयः शक्तिः 
यथा तथा ऊध्वेराक्तिमयः शिवः, रिवातिरेकेण राक्यमावात् । इति यत् 
तदित्थं इह किचन किचिदपि शिवराक्तिभ्यां नाव्याप्रमस्ति सर्व शिवात्मक- 
मिय्थः ॥ १२ ॥ रिवातिरि्तराक्त्यंशं भस्मापहवं कृत्वा तद पहवसिद्धं रिवं 
स्वमात्रमिति यः पश्यति तस्य तद्भावापत्तिः फठमिति बाह्णाथमुपसंहरति-- 
असकृदिति । यत् असछृत् शाघ्नीयज्ञानाभ्निना दुग्धं तज्ञगत् ब्ह्मातिस्कतिं न 
किचिदस्तीति सम्यग्ञानाग्निना भस्मसात्छृतं भस्मावसानं कृतमियथेः, 
८८ भस्मान्तं शीरं ?› इति श्रुतेः । यत् यस्मात् कारणात् इदं जगत् अश्नी 
प्राहुः जगतस्तावद्निस्थानीयजीव विकल्पितत्वात् ततः तस्मात् कारणात् तस्य 
जगतो वीर्य भस्म नासति जगति तद्भस्म तदपहोतुमराक्यत्वात् ॥ १३ ॥ 

ज्ञानानधिकारिणां भस्मक्ञानविधिः 

यश्चेत्थं मस्मपद्धावं ज्ञात्वाऽभिललाति भस्मना । 
अग्निरियादिमिमनत्रदग्धपाज्ः स॒ उच्यते ॥ १४ ॥ 
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अग्नर्वीरयै च तद्धस्म सोमेणाावितं एनः । 

अयोगयुक्त्या प्रकृतेरधिकाराय कल्पते ॥ १९ ॥ 

योगयुक्त्या तु तद्धस्म छान्यमानं पमन्ततः | 

शाक्तेनामृतवर्धण ह्यधिकारा्निवतते ॥ १६ ॥ 

एवं ज्ञातुमराक्तानां स्वाज्ञानपारादहनोपायमाह-- यश्चेति । य्य यः 
कोऽपि इत्थं वक््यमाणब्राह्मणोक्तविधानेन यथाविधि भस्मसद्धावं ज्ञात्वा 
८८ अभ्निरिति भस्म ?› इयादिमन्तैः भस्मना स्नाति सोऽयं विधिभस्मस्नानमहि्ना 
दग्धस्वाज्ञानपाश इत्युच्यते ॥ १४॥ विधिभस्मस्नातस्य मुख्यभस्माधिगमाधिकारः 

कुत इत्यत आह--अघ्नेरिति। यत् अग्नेवींयै तत् पुनः सोमेन रिवराक्यमृत- 
वारिणा वितं मिश्वीक्रतमिव माति | तत्प्रहतेरयोगयुक्या सोमातिरेकेण 
प्रकरतिविक्रतिर्वा न ह्यस्तीति श्रुयलुग्राहकयुक्या तर्केण यदि विरिष्टस्तदा 
पुमान् समुख्यभस्मावगलयधिकाराय कल्पते अधिकारी मवतीयथंः ॥ १९ ॥ 
व्यतिरेकमाह--योगयुक्त्येति । यस्तु शाक्तेनागृतवर्षेण प्रकरतविक्रुतयोगयुक्या 
तु समन्ततः फाव्यमानं मस्म स्वाविद्योपहितमात्मानं जानाति संसा्यहमिया- 
त्मानं पद्यति स पुमान् सुख्यस्वातिरिक्तमस्मावगयधिकारान्निवतेते । अनधि- 
कार्ययं मन्दप्रज्ञो मवतीलयथेः ॥ १६ ॥ 

जीवेशोक्यज्गानतः संसारनिवृत्तिः 

अतो मृत्यंनयायेत्थममुतक्काबनं सताम् । , 

शिवशक्त्यमृतस्पङ् रन्व एव कुतो मृतिः ॥ १७ ॥ 
यो वेद् गहनं गुह्यं पावनं च ततोदितम् । 
अग्नीषोमपुटं छृत्वा न प्र भूयोऽभिजायते ॥ १८ ॥ 

अनैधिकारिताहेतुसंसारित्वासंभवोपायमाह--अत इति । यतः शक्तियोग- 

युक्या संसारित्वं अतः कारणात् स्वातिरिक्तास्तिताहेतुस्वाज्ञानमृत्युं जयति 
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अपहवं करोतीति मृत्युजयः परमात्मा तस्मै सत्यु श्ञयाय इत्थं अस्रतष्ावनं 

रिवातिरेकेण शक्त्यंरो न विद्यत इति स्वमाघनज्ञानसमपंणं ये कुवन्ति ते सन्तः 

तेषां सतां स्वाज्ञद्या रशिवकशक्टयभतस्परे एव कन्घेऽपि स्वज्ञटष्टया रिवरक्य- 

मृतस्परनिरव््यात् तो ग्रति: परमार्थदृष्टया न कुतशिदिवय्थः ॥ १७ ॥ 

जीवेदोव्यज्ञानतो नेह पुनर्जालयादिरस्तीयाह--य इति । यः पुमान् स्वाक्ञजनगहनं 

दुरवगमत्वात् गुह्यं अनधिकारिणि गोपनीयत्वात् पावनं च पवित्राणां 

पवित्रत्वात् । स्वातिरिक्तापावनासंभवद्ोतकः चङाब्दः । सवत्र ततत्वेन 

सदोदितं, कदाऽप्यनस्तमितत्वात् । कि तत्! अग्नीषोमपुटं, पराक्प्रपञ्च- 

दाहकत्वादभ्रिः प्रयक् सर्वात्मकत्वात्, स्वातिरिक्तसर्वाप्यायकत्वाच सोमः 

परमात्मा, तयोरप्रीषोमयोः प्रयक्परयोः पुटमेक्यं ह्याह अहमेव ब्रह्म इति वेद् 
जानाति स मुनििवमेक्यं छृत्वा तद्वेदसपिक्षप्रभवेक्यगतसविरोषांडमप्यपहवं 

करत्वा तदपहवसिद्धं बरह्म निप्परतियोगिकस्वमात्रमियवगम्य नेह पुनः स्वातिरिक्ता- 

स्तित्वमोहाय जायते तदासक्या म्रियते वेयथंः ॥ १८ ॥ 

सविरेषन्रह्मोपासनेनाप्यमृततवप्रािः 

शिवाग्निना तदं दग्ध्वा रक्तिपोमामुतेन यः । 
छावयेदयोगमार्गेण सोऽमृतत्वाय कल्पते । 

सोऽमृतत्वाय कल्पत इति ॥ १९ ॥ 

सविरोषनब्रह्मोपास्कोऽपि तत्प्रसादानिरविरोषनह्मोपासनाफर्मेवेतीयाह-- 

रिवेति । स्वातिरिक्तारिवग्रासः दिवः परमात्मा स एवाभिः तेन शिवाग्निना ततुं 

तदुपलश्षितस्वाविद्यापदतत्कार्यजातं दग्ध्वा भस्मीकृत्य तत्पुनमस्मरक्तिरेव सोमः 
स॒ एवागतं तेन शक्तिसोमास्तेन योऽयं योगी सुषुम्नावायुप्रवेरारक्षणयोगमार्गेण 
पावयेत् पिण्डीकुर्यात् ईश्वरमावमापादयेत् सोऽपि तत्प्रसादरुग्धनिविदोष- 
ज्ञानसमकाटं अम्तत्वाय कैवल्याय कल्पते । आव्त्तितद्राह्मणसमा्यर्था॥ १९॥ 

इति द्वितीयं ब्राह्मणम् 
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ततीयं बाह्मणम् 

विभूतियोगजिक्ञासा 

अथ सुमुण्डः काठाभिरदरं विभूतियोगमयुत्रूहीति हौवाच ॥ १ ॥ 

मुसुण्डः पुनभगवन्तं विभूतियोगबु॒त्सया प्रच्छतीत्याह--अथेति १ ॥ 

विभूतेसत्पत्तिक्रमः 

विकटाङ्कायुन्मत्तां महाखला ` मश्चिवादिचिदह्वान्वितां परनर्धं 

कृशाङ्ञां वत्सहीनामशान्तामदुग्धदोहिनीं निरिन्द्रियं जग्धतृणां 

केराचेहास्थिमक्षिणीं स॑धिनीं नवपरसूतां रोगार्ता गां विहाय प्रशस्तगोम- 

यमाहरेद्रोमयं खसंस्थं आर्यं शुभे स्थाने वा परतितमपरित्यन्यात 

ऊर्घ्वं मदैयेदव्येन । गोमयग्रहणं कपिला वा धवला वा । अरामे 

तदन्या गौः स्यादोषव्भिता । कपिरागोमस्मोक्तम्। "न्धगो ° मस्मना 

चेदन्यगोक्षारं यत्र क्रापि स्थितं यत्तन्न हि धार्य ^पस्काररहितं 

धार्यम् ॥ २ ॥ 

मुसुण्डेनं विभूत्युत्पत्तिक्रमं पृष्टा भगवान् धेनुरुक्षणादि सप्रकारमाह-- 

विकटामिति | विकटाङ्गां विरूपाङ्गां उन्मत्तां इत्यार्दि रोगार्ता इत्यन्तविरोषण- 

विरिष्टं गां विहाय कपिरादि वर्णतो गुणतः प्रशचस्तगोः सकारात् गोमयमाहरेत्। 

तदाहरणविधिस्तु गोमयं खसंस्थं अन्ताठस्थं शुभे स्थाने वा पतितं ग्राह्यं 

यन्नि तत् ̀  अपरित्यज्य अत उध्वै गव्येन गोमयेन सम्यक् दयेत् । यत् 

‡ मिनामशि--अ १,अ२,क. > लन्धं--यु, 

> भरमनो--उ, मु. ‹ संस्काय॑र-उ. संस्कारसदहि-यु. 
13 
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गोमयग्रहणं कार्यमित्यत्र कामे कपिला वा धवला वा अङामे विकटाऽऽदि- 

दोषवर्जिता वा स्यात् तस्याः सकारात् गोमयं ग्राह्यम् । कपिखादि्ररास्त- 

गोश द्धस्म प्ररास्तत्वेन रक्तम् । एवं छन्धगोरकृद्धस्मनोद्ूचनादिः कार्यः । 
एवं रामे दोषविदि्ठान्यगोक्षारं यत्र कापि स्थितं व्ष्यमाणसंस्काररदहितं वा 
न हि धायैम् ॥ २॥ 

गोमयादौ विद्याऽऽदिदशिः 

तरेते छोका भवन्ति- 

विद्याशक्ति; समस्तानां श्क्तिरित्यमिघीयते । 

गुणत्रयाश्रया विद्या सा विधया च तदाश्रया ॥ ३ ॥ 

गुणत्रयमिदं घेठविद्याऽमूद्रोमयं शुभम् । 

मूत्रं चोपनिषत् प्रोक्तं कुयाद्धप्म ततः परम् ॥ ४ ॥ 

वत्सस्तु स्मरतयश्चास्यास्तत्पंमूतं तु गोमयम् । 

इत्यर्थप्रकाराने एते शोका मन्वा भवन्तीत्याह-- तत्रेति । समस्तानां 
साक्तीनां मध्ये विदयाशक्तिरेव शक्तिः । सा सत्वादिगुणत्रयाश्चया गुणत्रयमपि 
तदाश्रयम् ॥ ३ ॥ इदं गुणत्रयमेव पनुः । शुभं गोमयं विद्याऽमूत् । 
गोमूत्रसुपनिषत् इति प्रोक्तम् । इत्थं धेलुगोमयगोम्त्नादौ गुणत्रथविद्योपनिषदूट्ि 
कुर्यात् ॥ ४ ॥ अस्याः गुणत्रयविरिष्टधेन्वाः वत्सस्तु स्मृतिगणो ज्ञेयः | 
गोतद्तसेषु शरुतिस्यृतिदषटिः कायत्य्थः । तत्संमूतं यत् गोमयं तदकस्म कुर्यादिति 
पूर्वेणान्वयः ॥ 

गवा दिभस्मान्तस्य मन्लसंस्कारः 

गाव इति मन्त्रेण धेनु तत्ाभिमन्तयेत् ॥ ५ ॥ 

गावो मगो गाव इति प्रारयेततततणं जरम् । 
उपोष्य च चतुर्दश्यां शङ कृष्णेऽथवा त्रती ॥ ६ ॥ 
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परेयुः प्रातरुत्थाय शुचिभूत्वा समाहितः 
छृतल्ञानो षौतवश्ः पयोर्ध्व च सनेच्च गाम् ॥ ७ ॥ 

उत्थाप्य गां प्रयतेन गायत्या मूत्रमाहरेत् । 

सौवण राजते ताम्रे धारयेन्मृण्मये घटे ॥ ८ ॥ 
पौष्करेऽथ पारो वा पात्रे गोशृङ्गं एव वा । 
आदधीत हि गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् ॥ ९ ॥ 

आभूमिपातं गृह्णीयात् पात्रे पूर्वोदिते गृही । 

गोमथं रोषये द्विद्रान् श्रमे भजतं मन्ततः ॥ १० ॥ 

अल््मीमं इति मन्त्रेण गोमयं घान्यवमितम् । ` 

पं त्वा सिञ्चामि मन्त्रेण गोमूत्रं गोमये क्षिपेत् ॥ ११॥ 

पञ्चानां त्वेति मन्त्रेण पिण्डानां च चतुदश । 

कुर्यात् संशोध्य किरणैः सोरकैराहरेत्ततः ॥ १२ ॥ 
निदध्यादथ पूर्वोक्तपात्रे गोमयपिण्डकान् । 

खगृह्योक्तविधानेन प्रतिष्ठाप्याग्निमीजयेत् ॥ १३ ॥ 

पिण्डाश्च निक्षिपेत्तत्र आग्यन्तं प्रणवेन तु । 

षडक्षरस्य गसूक्तघ्य व्याकृतस्य तथाऽ: ॥ १४ ॥ 

स्वाहान्ते जुह्ुयात्त्न वणैदेवाय पिण्डका । 
आधारावाञ्यमागो च प्रक्िपेद्याहृतीः सुधीः ॥ १९ ॥ 

ततो निधनपतये जयो विशान्जुहोति च । 

होतव्याः पञ्च ब्रह्माणि नमो हिरण्यबाहवे ॥ १६ ॥ 
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इति सर्वाहुतीडत्वा चतर्यन्तैश्च मन्त्रकैः । 

ततं सत्थं कद्रुद्राय यस्य वेकंकतीति च ॥ १७ ॥ 

एतैश्च जुहुयाद्िद्वाननाज्ञातजयं तथा । 

उ्याहूतीरथ इत्वा च ततः स्विष्टकृतं हुनेत् ॥ १८ ॥ 

इध्मरोषं तु निरवत्यं पूणपात्रोद्कं तथा 

पर्णमसीति यजुषा जदेनान्येन बृहत् ॥ १९ ॥ 

ब्ाहमणेष्वमतमिति तज्ञ शिरसि क्षपेत् । 

प्राच्यामिति दिशं लिङ्गिक तोयं विनिक्षिपेत् ॥ २० ॥ 

ब्रह्मणे दक्षिणां दत्तवा शान्त्ये पलकमाहरेत्। 

आहरिष्यामि देवानां सर्वेषां कर्मगुप्ये ॥ २१ ॥ 

जातवेदप्मेनं त्वां पृख्केदछादयाम्यहस् । 

मन्त्रेणानेन तं वहि पुरकैदडादयेत्ततः ॥ २२ ॥ 

त्रिदिनं *न्वलनस्थित्ये छादनं प्ल्कैः स्मृतम् । 

बरह्मणान् मोजयेद्धक्त्या खयं भुञ्चीत वाग्यतः ॥ २६ ॥ 

म्माधिक्यमभीप्मुप्तु अधिकं गोमयं हरेत् । 

दिनघ्रयेण यदि वौ श्कस्मिन् दिवसेऽथवा ॥ २४ ॥ 

तृतीये वा चतुर्थे वा प्रातः खात्वा सिताम्बरः । 

शुङ्धयज्ञोपवीती च शुङ्धमाल्यादरेपनः ॥ २९ ॥ 

दिशं--अ २, क. 

उवरसंस्थि- अ १, अ २, उ १, उवलनं स्थि--क, 
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शु्दन्तो भस्मदिग्धो मन्तेणानेन मन्तवित् । 
ॐ तद्भहयेति चोच्चार्य पौखकं भ्म संत्यजेत् ॥ २६ ॥ 
तत्न चावाहनमखादपचारांस्तु षोडश । 

"कते्या व्याहृतास्त्वेवं ततोऽग्निसुपहरेत् ॥ २७ ॥ 

अग्नेभेस्मेति मन्त्रेण गृह्णीयाद्धस्म चोत्तरम् । 

अभिरित्या"दिमन्त्रेण प्रमृज्य च ततः परम् ॥ २८ ॥ 

संयोज्य गन्धसरठिः कपिामूत्रकेण वा | 

चन्द्रकृङ्कुमकाहमीरमुश्ीर चन्दन तथा ॥ २९ ॥ 

अगत्रितयं चैव वर्णयित्वा तु सृष्ष्मतः | 

क्षिपेद्धस्मनि तच्चूणेमोमिति ब्रह्ममन्ततः ॥ ३० ॥ 

प्रणवेनाहरेद्रि्वान् ब्रह्मतो वटकानथ । 

अणोरणीयानिति हि मन्त्रेण च विचक्षणः ॥ ३१ ॥ 

तत्तन्मनुना गवादिसंस्कारं कुर्यादियाह--आ गाव इति । “आ गावो 
अग्मन्नुत मद्रमक्रन् ?› इति मन्त्रेण धेनुमभिमन्त्य ॥ ^ ॥ “गावो भमो 
गाव इन्द्रौ मे अच्छात् 2 इति मन्त्रेण तरृणोदकं प्राञ्चयित्वा श्रौतमस्मव्रती 
शृद्कृष्णपक्षयोरन्यतरचतुदेश्याञुपोष्य ॥ ६ ॥ परेद्युः स्नानादिनिलयकरम कृत्वा 
पयोध्वै पयोदोहनानन्तरम् ॥ ७ ॥ प्रयत्नेन गयुत्थाप्य सोवर्णादयन्यतमपात्र 
गायज्यमिमन्त्रणपूर्वकं मोमूत्रमादधीत ॥ ९ ॥ ततो “° गन्धद्वारां 22 इति 
गोमयं आभूमिपातं पूर्वादितपात्रे गृह्णीयात् ॥ १० ॥ “श्रीर्मे भजतु 
अरुक्ष्मरमे नदरयतु ›› इति मन्त्रेण गोमयं संसोध्य, “५ सं त्वा सिश्वामि? 
इति मन्त्रेण गोमये गोमूत्रं निष्ठिप्य ॥ ११ ॥ ““ पच्ानां त्वा वातानां 

1 कयाद्रथाहृतिभिस्त्वेवं--उ, भु. ° दिभिभन्त्रः--उ, उ १, 
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यन्त्राय ॒धर्नाय गृह्णामि? इति चतुदश पिण्डान् कृत्वा, सौरकिरणे; 

दाष्कीकृय ॥ १२ ॥ पूर्वोक्तात्रे निक्षिप्य, स्वगरह्योक्तविधानेन अग्नि 
प्रतिष्ठाप्य ॥ १३ ॥ आघन्तप्रणवोचारणपूर्वकं तत्रयवणैः स्वाहाऽन्तैः 

पञ्चत्रहमपरनह्माधिष्ठितेः स्वाहाऽन्तैत्वा, तूष्णीं ^^ अग्नये स्वाहा सोमाय 
स्वाहा 2? इति मन्त्रर्व्याहतिभिश्च इत्वा ॥ १४-१५ ॥ ततः ““ निधनपतये 

नमः ?› इलयादित्नयोविशतिमन्त्ेः पश्चत्रह्ममन्त्रेः ॥ १६ ॥ ¢“ ऋतं सत्यं 

परं ब्रह्म ” इति, “^ कद्रुद्राय प्रचेतसे मीद्ष्माय तव्यसे °” इति मन्त्राभ्यां 

च ॥ १७ ॥ ‹‹ अनाज्ञातं ?› इति त्रयेण व्याहृतित्रयेण च यथावद्भुत्वा, ततः 
स्विष्ृत्पूर्णाहुती च इत्वा ॥ १८ ॥ इध्मरेषं निवैत्ये, पूणेपात्रोदरक 
८“ पूणैमसि 7 इति यल्ञुषा जठान्तेण संपूर्य, “प्राच्यां दिशि देवाः? 
र्यादिना दिक्षु तोयं निक्षिप्य ॥ १९. ॥ ^“ ब्राह्यणेष्वमूृतं ' इति तजठं 

शिरसि संप्रोक्ष्य ॥ २० ॥ ब्रह्मदक्षिणां दत्वा, “ आहरिष्यामि देवानां ? 

इति जातवेदसं पुख्केः संछाय ॥ २१-२२ ॥ ब्राह्मणान् भोजयित्वा, 
स्वयमपि भुक्त्वा ॥ २३२४ ॥ चतुरथेऽऽहनि शान्तेऽग्रो नियानुष्ठानानन्तरं 
८८ॐ तद्भय ? इति मन्त्रेण पौरुकभस्मलयागपूर्वकं मस्ममात्रं पर्वोदितपात्र 
निक्षिप्य ॥ २५२६ ॥ तत्र रिवमावाद्य, षोडशोपचारेरम्यरच्य, अग्निसुप- 
संहरेत् । इति श्रोतभस्माविर्भावविधिः ॥ २७ ॥ 

पुन्भ॑स्मनः संस्कारान्तरमुच्यते--अग्नेरिति । ८“ अग्नेभस्मास्यग्नेः 
पुरीषमसि” इति मन्त्रेण चतुदश भस्मपिण्डान् गृहीत्वा, ततः परं 
^ अग्निरिति मस्म 2 इलययादिमन्त्रेण सम्यग्विमृल्य एकीक्रय ॥ २८ ॥ 
कपिखामूत्रदिव्यगन्धसषिदः समिश्य, चन्द्र मकुसुमादिचूणंसंयोजनं क्रत्वा, 

८ ओमिति ब्रह्य इति, “ अणोरणीयान्" इति च मन्त्राभ्यां अथ वटकान् 
करत्वा, यथासंभवपात्रे निक्षिप्य, नित्यं संपूजयेत् ॥ २९३१ ॥ 

मस्मोदधुटनप्रकारः 

इत्थं भस्म सुपपा् श्युष्कमादाय मन्तलवित् । 

प्रणवेन विमृज्याथ सक्तप्रणवमन्वितम् ॥ ३२ ॥ 
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ईशानेति रिरोदेशं सुखं तत्पुरुषेण तु । 

ऊर्देश्षमघोरेण गुह्यं वामेन मन्तयेत् ॥ ६३ ॥ 

सयोजातेन व ग्पादान् सर्वाङ्धं प्रणवेन तु | 

तत उद्ूल्य सवाज्गमापादतरमस्तकम् ॥ ६४ ॥ 

आचम्य वसनं धौतं ततश्वैतत् प्रधारयेत् । 

पुनराचम्य कमं °स्वं कतुंमहसि सत्तम ॥ ६५ ॥ 

अथ भस्मोदधूढनप्रकारमाह-- प्रणवेनेति । वामहस्ते भस्म॒निक्षप्यः 
प्रणवेन विमृज्य पुनः प्रणवेन सप्तवारमभिमन्त्य ॥ ३२ ॥ ““ ईशानः सवं- 
विद्यानां 2 इलयादिपज्न्रहयमन्त्रेः रिरोगुखोरुग्यपादान्तं अणवेन रिष्टं च 

उद्धूय, आचम्य, अहरहनिलयादिकम कतंव्यमित्य्थः ॥ ३६३९ ॥ 

चतुविधं भस्मकतल्पनम् 

जथ चतुर्विधं मस्मकल्पम् । प्रथममवुकल्पम् । द्वितीयमुप- 

कल्पम् । उपोपकल्पं तृतीयम् । अकल्पं चतुथम् ॥ २६ ॥ 

अभिहोत्रसमुदधूतं विरजानलनमचुकल्पम् । वने शकं 

राकरत्संगृह्य कल्पोक्तविधिना कल्पितमुपकल्पं स्यात् । अरण्ये 

दष्कगोमयं वर्णीक्तयातपरगृह्य॒गोमूत्रैः पिण्डीकृत्य कल्पोक्त- 

विधिना कल्ितसपोपकल्पम् ! रिवारस्थमकल्प शतकस्पं 

च ॥ ३७ ॥ 

इत्थं चतुर्विधं मस्म स्व॑पापं निङ्ृन्तयेन्मोक्षं ददातीति भग- 

वान् काराथिर्द्रः ॥ ३८ ॥ 

1 पादौ--अ २. पादाः-अ१,३१,क. ° त्वं-अ,अ १. 
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अनुकल्पादिभेदेन मस्मकल्पनं चतु्विधमिलयाह--अथेति ॥ ३६॥ सूत्र- 
भूतवाक्यचतुष्टयस्य वृ्यर्थमुत्तर प्न्य इत्याह--अग्नीति। स्पष्टोऽथः ॥३७-३८॥ 

दति ततीयं ब्राह्मणम् 

कनतपवधानन 

चतुर्थं ब्राह्मणम् 

भस्म्लानप्रकारः 

अथ शूमुण्डः कालाभिरुदरं मस्मन्लानविषि ब्रूहीति होवा- 

च॥ १॥ 

अथ प्रणवेन विमृन्याथ सपतप्रणवेनाभिमन्तितमागमेन तु 

तेनेव दिग्बन्धनं कारयेत् पुनरपि तेनाख्मन्तेणा्गानि मूर्ादीन्यु- 

द्टयेन्मरु्ञानमिदम् ॥ २ ॥ 

ईशाः पश्चमि्मन्तैस्ततुं करमादु्ूलयेत् । ईशानेति शिरोदेशं 

मुखं तत्पुरुषेण तु । 'उरदेश्नमघोरेण गुह्यं वामेन । पथोजातेन वै 

पादौ सर्वाङ्गं प्रणवेन । आपादतलमस्तकर सर्वाङ्गं तत उद्धूल्याचम्य 

वसनं धौतं शेतं प्रधारयेद्धिधिल्लानमिदम् ॥ ३ ॥ 

तत्र -छोका मवन्ति-- 

मस्ममुष्टि समादाय सहितामन्तमन्तिताम् । 

मस्तकात् पादपयन्तं मरां परोदितम् ॥ ४ ॥ 

॥ ऊह, 1 १, 
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तन्मन्तरेणेव करव्यं विधिद्लानं प्माचरेत् | 

ईशाने पञ्चधा भस्म विकिरेन्मूधि यत्नतः ॥ ९ ॥ 

मुखे चतुर्थवक्त्रेण अधोरेणाष्टधा हृदि । 

वामेन गुह्यदेश त॒ त्रिदशत्यानभेदतः ॥ ६ ॥ 

अष्टावज्ञेन साध्येन पादाबुद्धूल्य यत्नतः । ̀  

सर्वाज्ोदखनं कार्यं राजन्यस्य यथाविधि । 

मुखं विना च तत्सवेसदधल्य * क्रमयोगतः ॥ ७ ॥ 

पुन्थ॑सुण्डो मगवन्तं भस्मल्ञानविधि प्रच्छतीयाह-अथेति ॥ १ ॥ 
मुसण्डेनैवं पृष्टो भगवान् द्विविधभस्मस्नानप्रकारमाह--अथेति | अथ प्रातः- 
स्नानानन्तरम् । प्रणवेनेत्याघुक्तार्थम् | यत् सप्रप्रणवेनामिमन्वितं तत् आगमेन 
तु आगममध्यविरुसितपञ्क्षरेणापि । तेनैव दिग्बन्धनं कारयेत् । पुनरपि तेन 

पचचाक्षराखमन्त्रेण मूर्थादिसरवाङ्गं उद्धूख्येत् इति यत्तदिदं मख््ञानं, एव 

मरस्नानतो निर्मलो भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥ 
विधिस्नानं कीदरामित्यत आह--ईशाैरिति । उक्ताथमेतत् ॥ ३ ॥ 

तत्र एवसक्ता्थप्रकाराकाः शोकाः मन्त्रा भवन्तीत्याह-- भस्मेति । मन्तोक्त 

स्नानद्रयं परोक्तश्राह्मणेनैव व्याख्यातम् ॥ ४ ॥ ईशाने ईंडशानमन्तेण ॥ ५ ॥ 
चतुथेवक्त्रेण तत्पुरुषमन्त्रेण सप्तधा विकिरेत् । हृदि अधोरमन्त्रेण अष्टधा 
विविरेत् । गु्देशे गुद्योपरि नामिदेदो तु वामर्देवमन्त्रेण नवधा विकिरेत् | 
त॒त्तदङ्गविदयमानचरिदशानां हस्तादि स्थानभेदतः ॥ ६ ॥ उर आदयष्टावज्ञानि 

विद्यन्ते ¦ तत्र अङ्केन हृदयादिमनुना साध्येन स्वामिरुषितसाध्यनामाक्षरयुक्ते- 

नामिमन्त्य, पादाबुद्ूल्य, ततो ब्राहणेन विधिवत् सर्वाङगोदूखनं कायेमित्यर्थः || 

1 कतु--क. 
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११६ बृहुज्नाबारोपनिषत् 

ब्राह्मणेतरस्य कथमित्यत आह-राजन्यस्येति ! राञजन्यस्यायं विधिः--मुखं 
तत्पुरुषस्थानं विना क्रमयोगतः सवेमुद्धूल्य नित्यादिकमे कततव्यमित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

मस्मक्ञानकालविशेषाः 

संध्याद्वये निशीये च तथा पूरवाव्तानयोः | 

सुवा मुक्त्वा पयः पीत्वा कत्वा चावद््यकादिकम् ॥ «८ ॥ 

च्चियं नपृप्कं गृध्रं बिडाठं ककमूषिकम् | 

षरा तथाविधानन्यान् भस्मस्नानं पतमाचरेत् ॥ ९ ॥ 
देवाभिगुसुृद्धानां समीपेऽन्त्यजदरने । 
भशुद्धमुतरे में इर्यान्नोद्धूढनं ब्रती ॥ १० ॥ 

कदा कदा भस्मस्नानं कतव्यमित्यत आह--सन्ध्याद्रय इति ॥८-९॥ 
अन्वयमुक्त्वा व्यतिरेकमाह-देवाग्नीति ॥ १० ॥ 

स्ानार्थिना शङ्तोयादिमिश्रमसम धार्यम् 

शङ्कतोयेन मूढेन मस्मना मिश्रणं मवेत् । 
योजितं चन्दनेनेव वारिणा मप्मरषंयुतम् ॥ ११ ॥ 
चन्दनेन समादिम्मेज्ज्ञानदं चूर्णमेव तत् । 
मध्यात् प्रागजलेथुक्तं तोयं तदन वर्जयेत् ॥ १२ ॥ 

किं केवकमस्म घार्यमित्थत्र यदि ज्ञानार्था तदा तेन राङ्कतोयादिमिश्वभस्म 
धारयमित्यत आह--श्खतोयेनेति । मूढेन मूलमन्त्राभिमन्तरितर्कतेयेनेत्यर्थः 
॥ {१ ॥ कि सदेवं धार्यं तत्राह-मध्याहात् इति ॥ १२ ॥ 



चतुर्थे ब्राह्मणम् १०७ 

निषण्टूविभिः 
अथ युसुण्डो मगवन्तं काराथ त्रिपुण्ड्विषि पप्रच्छ । १६ 

तरेते छछोका मवन्ति- 

त्रिपुण्ड कारयेत् पश्चाद्भह्यविष्णुरिवात्मकम् । 

मध्याङ्गुरीभिरादाय तिखभिमूलमन्त्रतः ॥ १४ ॥ 
अनामामध्यमाङगुष्ठेरथवा स्यात्तिएण्ड्कम् । 
उद्ूल्येन्सुखं विप्रः कषत्रियस्तच्छिरोदितम् ॥ १९ ॥ 

द्ातरि्त्स्यानके "चां षोडशस्थानकेऽपि वा । 
अष्टस्थाने तथा चैव पश्च्थानेऽपि योजयेत् ॥ १६ ॥ 

उत्तमाङ्घे लूटे च कर्णयोरने्नयोस्तथा । 
नाप्तावक्त्रे गे चेवमंसद्रयमतः परम् ॥ १७ ॥ 

कूपैरे मणिबन्धे च हृदये पार्वयोद्वेयोः । 

नाभो गृद्यद्रये चेवमूर्वोः स्फिग्निम्बनाडुनी ॥ १८ ॥ 
जह्ुद्रये च पादो च द्वात्रिरत्स्यानसुत्तमम् । 

अष्टमूर््य्॑टविेशान् दिक्पालान् वसुभिः परह ॥ १९ ॥ 
धरो धवश्च सोमश्च कृपश्चेवानिरोऽनरः । 
रत्युषश्च प्रभासश्च वप्तवोऽष्टावितीरिताः ॥ २० ॥ 

एतेषां नाममन्तरेण त्रिपुण्ड घारयेदुधः । । 

विदध्यात् षोडशस्थाने त्रिपण्ड् त॒ समाहितः ॥ २१ ॥ 

शीर्षके च रराटे च कण्ठे चासद्रये तथा । 

कुरे मणिबन्धे च हृदये नामिपाश्चयोः ॥ २२ ॥ 

+ चाथ--क. 



बुहज्नाबारोपनिषत् 

पर चेकं प्रतिस्थानं जपेततत्राधिदेवताः । 

शिवशक्ति च सादाख्यामीशं विद्याऽऽख्यमेव च ॥ २६ ॥ 

वामादिनक्क्तीश्च एते षोडशा देवताः । | 

"नाप्त्यो दछकशचैव अधिनौ द्वौ समीरितो ॥ २४ ॥ 

अथवा मूध्न्य॑टीके च कणेयोः श्वप्तने तथा । 
बाह्ये च हृदये नाभ्यामू्वोयुगे तथा ॥ २९ ॥ 

जाबुद्धये च पदयोः पृष्ठमागे च षोडश | 

रिवशचेन्द्रशच रुदा्को विघ्नेशो विष्णुर च ॥ २६ ॥ 

श्रीश्ेव ह्दयेराश्च तथा नामो प्रजापतिः । 

नागश्च नागकन्याश्च उभे च ऋषिकन्यके ॥ २७ ॥ 

पादयोश्च समुद्राश्च तीर्थाः पृष्ठेऽपि च स्थिताः | 

एवं वा षोडक्स्थानमष्टस्यानमथोच्यते ॥ २८ ॥ 

गुरुस्थानं च्छाद च कणद्रयमनन्तरम् । 

अंसयुग्मं च हृदयं नाभिरित्यषटमं मवेत् ॥ २९. ॥ 

ब्रह्मा च ऋषयः सप्त देवताश्च प्रकीतिताः । 

अथवा मस्तकं बाहू हृदयं नाभिरेव च ॥ ३० ॥ 

पञ्च स्थानान्यमुन्याहूुभेस्मतत्वविदो जनाः | 

यथाप्तमवतः कुर्यादेशकारादयपेक्षया ॥ ३१ ॥ 

मुमुण्डस्तदुक्तोद्ूखनविषधि ज्ञात्वा त्रिपुण्डूविधि ज्ञातुं प्च्छतीत्याह-- 
मथेति ॥ १३ ॥ तत्प्रन्नानुरोधेन भगवता यद्रक्तव्यं तत्र प्राचीना मन्त्रास्तदर्थ- 

1 नासयौ--क. नासलया--अ २. 



चतुर्थ ब्राह्मणम् १०९ 

प्रकारका भवन्तीयाह--तत्रेते शोका भवन्तीति । ब्रह्मविष्णुरिवात्मकमेतदिति 
ज्ञात्वा त्रिपुण्ड धारयेत् । तत्रादौ मध्याङ्कुरीभिः तिभिः मूरमन्तरतः 
त्रिपुण्ड कुर्यात् ॥ १४ ॥ अथवा अनाभिकामध्यमाङ्गृष्ः त्रिपुण्ड घारयेत् | 
्हक्षत्रयोविरोषविधिमाह--उद्धूख्येदिति ॥ १५ ॥ त्रिपुण्ड्धारणीयस्थानानि 
कतीद्याराङ्बयाह-- द्वात्रिंशदिति ॥ १६ ॥ तत्र तदधिष्ठानदेवतासदहितं 
द्रात्रिरात्स्थानं मिर्दिराति--उन्तमाङ्ग इति ॥ १७-१८ ॥ अष्टमूतेयस्तु 
दिखण्डिश्रीकण्टगप्रप्रतयः, सत्येशाया अष्टवियाः, तदीशास्त॒ शिवोत्तमादयः 
रौवागमप्रसिद्राः, अष्टवसवस्तु धरादयः । दिक्पाला इन्द्रादयः ॥ १९-२० ॥ 
षोडरङ्स्थानं विङदयति-- बिदघ्यादिति । पुनः पक्षान्तरमाह-अथवेति 

॥ २१-२७ ॥ एवं वा बषोडदास्थानं जानीयादिय्थः ॥ २८-२९ ॥ 
पक्षान्तरमाह-अथवेति ॥ ३० ॥ पर्यायचतुष्टयेषु कः प्र्यायोऽलुषेय इयत 
आह--यथेति ॥ ३१ ॥ 

उद्धुलनाशक्तो त्रिपुण्ड्वारणम् 

उद्भलनेऽभ्यशक्तश्वेततिपण्डादीनि कारयेत् । 

ख्छटि हृदये नामो गे च मणिबन्धयोः । 

बाहुमध्ये बाहुमूढे पृष्ठे चेव च शीषके ॥ ३२ ॥ 

छर ब्रह्मणे नमः । हृदये इव्यवाहनाय नमः । नाभो 

स्कन्दाय नमः} गहे विष्णवे नमः| मध्ये प्रमञ्जनाय नमः। 

मणिबन्धे वसुभ्यो नमः । पृष्ठे हरये नमः ¢ केङदि शेमवे नमः । 

शिरसि परमात्मने नमः । इत्यादिस्थानेषु त्रिपुण्ड धारयेत् ॥६२॥ 

तरिणेघरं तिगुणाधारं च्रयाणां जनकं प्रभुम् | 

हमरच्मः शिवायेति रटे ` तत्तिपण्ड्कम् ॥ ६४ ॥ 

1 तु ् ि-अ २, क 
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कूषपैराधः पितृभ्यां तु ईशानाभ्यां तदोपरि । 

ईशाभ्यां नम इत्युक्त्वा पार्वयोश्च त्रिपुण्ड्कम् ॥ ३९ | 

खच्छाभ्यां नम इत्युकत्वा धारयेत्तत्प्रकोष्ठयोः । 

मीमायेति तथा प्रष्ठ रिवायेति च पाश्चयोः ॥ ३६ ॥ 

नीलकण्ठाय हिरसि क्षिपेत् सर्वात्मने नमः । 

पापं नायते कृत्खमपि जन्मान्तराजितम् ॥ ३७ ॥ 

कण्ठोपरि कतं पापं नष्टं स्यात्तत्र धारणात् । 

कणे तु धारणात् कणैरोगादिकृतपातकम् ॥ ३८ ॥ 

बाहोबाहूक्तं पापं वक्षःसु मनप्ता कृतम् । 

नाभ्यां शिश्चछरृतं पपे परष्ठे गुदकृतं तथा ॥ ३९ ॥ 

पारश्चयोरघारणात् पापं परशख्यारिङ्गनादिकम् । 

तद्धप्मधारणं र्यात् सवैत्रैव तरिपुण्ड्कम् ॥ ४० ॥ 

बह्मविष्णुमहेशानां चय्यश्चीनां च धारणम् | 

गुणरोक्ञयाणां च धारणं तेन वे श्चुतम् ॥ ४१ ॥ 

उद्भूकनन्रिपुण्डूयोः किमनुष्ेयमियत आह--उद्धूखनेऽपीति । कुत्र धार्य 

त्रिपुण्डमियत आह--खुछाट इति ॥ ३२-३३ ॥ पर्यायान्तरेण त्रिपुण्डूविधि 
तत्फरं चाह--त्रिणेत्रमिति॥ ३४-४० ॥ येन यदा विधिवद्विभूतिधारणं क्रत 
तेन ब्रह्मादिधारणं क्रतमिय्थः ॥ ४१ ॥ 

इति चतुथे ब्राह्मणम् 



पश्चमं ब्राह्मणम् १११ 

पञ्चम ब्राह्मणम् 

वेदत्रयदध्पूवैकं त्रिपुष्डधारणम् 

मानतोकेति मन्त्रेण मन्त्रितं मस्म धारयेत् । 

ऊष्वपुण्डं भवेत् साम मध्यपुण्डुं त्रियायुषम् ॥ १ ॥ 

त्रियायुषाणि कुस्ते छ्टटे च म॒जद्वये | 

नामो शिरसि हत्पार्ध ब्राह्मणा; क्षत्रियास्तथा ॥ २ ॥ 

पुनविघाऽन्तेण भस्मघारणत्रिपुण्ड्वेदत्रयटश्ि्राह्मणादिवर्णचतुष्ठथभस्म- 
मेदभस्मधारणविशिष्टफटं तद्दूषकमहापातकित्वं स्व्फराश्रमावद्यधारकत्वं 
चाह मगवान् काटाभ्रिरुट्र इति श्रुतिराह-- मा नस्तोकेतीत्ति । “ मा नस्तोके 

तनये ?› इति मन्त्रेण अभिमन्तितं त्रिपुण्ड भस्म धारयेत् । तत्र उध्वेपुण्डुं 
साम भवेत्, ऋगाद्यपेश्षया साम्न ऊर््वत्वात् | उर्ध्वभागविटसितति्क्युण्ड् 
सामदष्टिः कर्तव्येलर्थः । मध्यपुण्डं तु त्रियायुषं--याजुषमियर्थे यायुषमिति 
वर्णव्ययः ! मध्यस्थतिर्थकपुण्डं संहितापदक्रमविरिष्टं त्रियायुषं विद्धीयथेः । 
अधःस्थतियक्पुण्डे तु ऋवेददष्टिः करलन्येयध्याहार्यम् ॥ १ ॥ य एवं रेखात्रये 
ऋव्सामत्रियायुषाणि तद्विरिष्ष्टि रुते स विरिष्टफलमाव् मवतीयथः । यथा 
ब्राह्मणास्तथा क्षत्रियादयोऽपि ठ्खटे मुजद्रये नामौ शिरसि हृत्पार्थे च त्रिपुण्ड 
कुवेन्त्वियथंः ॥ २ ॥ 

वर्णाश्रममेदादु्ारेण भस्मविशेषधिधिः 

र 

त्रेवणिकानां सर्वेषामयिहोत्रसखद्धवम् । 

इदं सख्यं गृहस्थानां विरनानल्नं मवेत् ॥ ६ ॥ 

दिरजानलजं चेव धार्यं प्रोक्तं महर्षिभिः । 

जओपास्ननससुत्यन्नं गृहस्थानां विशेषतः ॥ ४ ॥ 
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पमिदग्निसत्पननं धार्यं वे ऋय ' चारिणा । 

द्राणां श्रोतरियागारपचनाग्निपसच्छम् ॥ ९ ॥ 

अन्येषामपि स्वेषां धार्यं °चैवानरोद्धवम् । 

यतीनां ज्ञानदं प्रोक्तं वनस्थानां विरक्तिदम् | 

अतिवर्णाश्रमाणां तु दमशानाग्निप्तसच्छम् ॥ ६ ॥ 

सर्वेषां देवाख्यस्थं भस्म हिवाग्निजं शिवयोगिनाम् | 

रिवाट्यस्थं तदिङ्गरिपि वा मन्तरसंस्कारदग्धं बा | ७ ॥ 

त्रैवर्णिकानां तवणिकेः ओओोतागिहोत्रसमुद्धवं भस्म धार्यमियर्थः ॥ ३॥ 
गृहस्थैः विस्जानछलं भस्म धाथैमिति महर्षिभिः प्रोक्तम् । ओपासनसमुत्पन्नं 
यदि स्वीयं तदा गृहस्थैः विशेषतो घायैमिति च ॥ ४ ॥ समिदाघानागरिजं 
मस्म ब्रह्मचारिणा धार्यम् । शृद्रैः ओ्रोत्रियपचनाग्निजं भस्म धारयम् ॥ ९ ॥ 
विधिवत्सिद्धभस्माखामे स्वेषां गोमयद्युष्कजं भस्म घार्यमेव तद्भस्म यतीनां 
ज्ञानदं, वनस्थानां विरक्तिदम् । अतिवर्णाश्रमस्थानामवधूतानां र्मश्ानाग्निञं 
भस्म विहितमिय्थः ॥ ६ ॥ स्वेषां शिवयोगिनां शिवाख्यस्थं शिबाग्निजं 
रिवरिषङ्गदिपरं वा मन्त्रसंस्कारदग्धं वा विहितमियथंः ॥ ७ ॥ 

भस्मधारणे फलविशेषः 

अत्रैते रोका मवन्ति- 

तेनाधीतं श्रतं तेने तेन स्वमचुष्ठितम् । 

येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्ड म्मना धृतम् ॥ ८ ॥ 

व्यक्तवणाश्रमाचारो छुप्ततवैक्रियोऽपि यः । 

पकृत्तिर्यक्तिपुण्ड्ङ्धारणात् सोऽपि पूज्यते ॥ ९ ॥ 
1 चारिणः-अ १,.३ १, °" दावा-अ १, 
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एवं विधिमस्मधारी कृताथौ मवति तद्विपरीतस्तद्दुषको वा हीयत 
इत्यस्मिनर्थे प्रकाराका एते मन्त्रा भवन्तीत्याह--अत्रेते शोका भवन्तीति । 
(° तेनाधीतं ?› इत्यादि ^“ धिग्विदामरिवात्मिकां 2 इत्यन्तं स्पष्टम् ॥८-१७॥ 

भस्मधारणविमुखस्य दृषणम् 

ये मस्मारणं लयक्त्वा कमं कुवन्ति मानवाः | 

तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संस्ाराजजन्मकोरिमिः ॥ १० ॥ 

महापातकथुक्तानां पूवैजन्माजितागसराम् । 

निपण्डो दूने द्विषो जायते सुद्टं बुधाः ॥ ११ ॥ 

येष कोपो मवेद्रह्यन् टे मस्मदशेनात् | ” 

तेषासत्पत्तिसांकयंमनमेयं विपश्चिता ॥ १२ ॥ 

येषां नास्ति सुने श्रद्धा श्रोते मघ्मनि स्वेदा | 

गर्माधानादिसंस्कारस्तेषां नास्तीति निश्चयः ॥ १३॥ 

ये भस्मधारिणं श्ट नराः छूवन्ति ताडनम् । 

तषां चण्डालतो जन्म ब्रह्नूह्यं विपधिता ॥ १४ ॥ 
येषां कोधो मवेद्धस्मघारणे तत्प्रमाणके । 

ते महापात्तैर्यक्ता इति शाच्स्य निश्चयः ॥ १९ ॥ 

त्रिपुण्ड ये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शिवमेन ते । 

धारयन्ति च ये भक्ल्या धारयन्ति रिवेचते॥ १६} 

धिग्भस्मरहितं फाठं धिग्मराममशिवाख्यम । 

धििगनीय्डा्चैनं जन्म धिग्वि्यामरिवात्मिकाम् ॥ १७ ॥ 

1 शात्मकं-अ १, अ २, उ १. 
15 
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भस्मनिष्ठस्य स्वरूपमहिमवणंनम् 

सद्र्चे्य॑त परं वीर्य तद्धस्म परिकीतितम् । 

तस्मात् सवेषु करेषु वीयेवान् मप्मपरयुतः ॥ १८ ॥ 

मस्मनिष्ठस्य दह्यन्ते दोषा भस्मा्िमगमात् । 

मत्मख्रानविशुद्धात्मा भप्मनिष्ठ इति स्मरतः ॥ १९ ॥ 

मघ्मपेदिग्धपर्वाङ्गो भस्मदीपत्रि षण्डकः । 
भस्मशायी च पुरूषो म्मनिष्ठ इति स्थतः ॥ २० ॥ 

स्वातिरिक्तभमद्रावको हि रुद्रः स एव अग्निः तस्य यत्. परं वीर्यं 
स्वातिरिक्तासंभवप्र्नोधजनकसामरथ्यं तदेव स्वातिरिक्तभस्म स्वातिरिक्तापहवसिद्ध 

ब्रह्मेति स्मृतम् । यस्मादेवं तस्मात् काटठ्त्रयेऽपि स्वातिरिक्तभस्मसंयुततः पुमान् 

वीयैवान् भवेत् ॥ १८ ॥ एवं भस्मनिष्ठस्य भस्माभनिसङ्गमात् स्वातिरिक्ता- 

स्तिताश्रान्तिसंमवा दोषाः द्यन्ते भस्ममावं भजन्ति । इत्थंभूतो भस्मस्लान- 

वि्ुद्धात्मा भस्मनिष्ठो मवति इति स्प्रतः ॥ १९. ॥ यद्टा--भस्मसन्दिग्ध- 

सर्वाङ्ः ज्ञानाग्निमस्मीक्कतसर्वाङ्गः भस्मावकुण्ठितसरवाङ्गो वा भस्मसंदीपत- 

त्रिपुण्ड्कः भस्मशायी च पुमान् भस्मनिष्ठो भवति इति स्तः ॥ २० ॥ 

इति पच्चम्ं ब्राह्मणम् 

षष्ट ब्राह्यणम् 

नामपश्चकमाहात्म्यजिज्ञासा 

अय भुसुण्डः कालाभ्िदरं नामपच्चकत्य माहात्म्यं दूहीति 
होवाच | १} 
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विभूत्यादिनामपञ्चकमाहात्म्यन्ुमुत्सया भुसुण्डो भगवन्तं पच्छतीत्याह-- 
अथेति ॥ १॥ 

मस्ममाहारम्यख्यापनार्था करणाख्याथिका 

अथ वसिष्ठवंश्ञनस्य हतमार्यास्मेतस्य धननय्य ब्राह्मणस्य 

ज्येष्ठमार्यायाः पृः करुण इति नाम । तस्य शुचिस्मिता मार्या । 
पौ करुणो भातुवैरमसहमानो भवानीतय्स्यं नृसिंहमगमत् । तत्र 

देवपमीपेऽन्येनोपायनार्थं समर्पितं जम्बीरफलं गृहीत्वाऽनिघत् । 

तदा तत्रस्था अङपन् पाप मक्षिको भव वर्षाणां हतमिति । सोऽपि 

शापमादाय मक्षिकः सन् स्वचेष्टितं तस्थै निवेद्य मां सेति स्वभाया- 

मवदत् । तदा मक्षिकोऽभवत् । तमेवं ज्ञात्वा ज्ञातयप्तेरमध्ये 

हयमारयन् । प्ता मृतं पतिमादायारुन्धतीमगमत् । भो शुचिस्मिते 

शोकेनाटमरन्धत्याहामुं जीवयाम्यद्य विभूतिमादायेति । एषाऽभि- 

होत्रजं मस्म- 

मत्यं नयेन मन्त्रेण मृतजन्तौ तदाऽक्षिपत् । 

मन्दवायुस्तदा जन्ते व्यजनेन श्युचिस्मिते ॥ २॥ 

उदतिष्ठत्तथा जन्तुमेस्मनोऽस्य प्रभावतः । 

ततो वर्षते पूरणे ज्ञातिरेको ह्यमारयत् । २ ॥ 

भस्मैव जीवयामास कायां पन्च तथाऽभवन् । 

देवानपि तथामृतान् मामप्येतादृशे पुरा ॥ 8 ॥ 

तस्मात्तु भस्मना जन्तुं जीवयामि *तदाऽनघे । 

1 तवान--क, 



११६ बृहजाबालोपनिषत् 

इत्येवमुक्त्वा भगवान् दधीचिः समजायत । 

खद्पं च ततो गत्वा शवमाश्रमपदं ययाविति ॥ ९ ॥ 

एवं पृष्टो भगवानाख्यायिकां वक्तव्यार्थं प्रमाणयति--अथेति ॥ २-३ ॥ 

यस्मात् देवानपि तथाभूतान् स्वक्ृतदोषतो विपरीतमावमापनान् मामप्येतादरं 
मसतैव जीवयामासेति यस्मादेवं विश्रुतं तस्मात् मक्षिकत्वमापनमेतं जन्तुं हे 
अनघे उुचिस्मिते भस्मना जीवयामीत्युक्त्वा मक्षिकत्वमापन्रकरणोपरि भस्म 
परक्षिपत् । ततोऽसौ करुणो भगवान् द्िजशापादागतमक्षिकत्वं विहाय 
दधीन्विरित्ति नाना समजायत । ततो यथापूर्वस्थिति गत्वा स्वमाश्रमपदं 
ययौ । धनञ्यसूनुर्यथावत् स्वाश्रमं गतवानित्यथः । इतिराब्दः 
करुणाख्यायिकासमाध्यर्थः ॥ ९-५ ॥ 

मघ्मनः पापन्नत्वख्यापनार्थाऽहल्याख्यायिका 

इदानीमस्य मस्मनः सर्वाघमक्षणप्तामर्थ्यं विधत्त इत्याह । 

श्रीगोतमविवाहकाङे तामहल्यां शष्ट सवै देवाः कामातुरा अमवन् | 
तदा नषन्ञाना "दुरवापं गत्वा पप्रच्छः ¦ तदोषं रमयिष्यामीस्यु- 

वाच । ततः हातरेद्रण मन्त्रेण मन्तितं भस्म वै पुरा मयाऽपि दत्त 

तेनेव ब्रह्महत्याऽऽदि शान्तम् ॥ ६ ॥ 

इत्येवमुक्त्वा द्वा दत्तवान् भस्म चोत्तमम् । 

जाता मद्रचनात् सधे यूथं तेऽधिकतेनसः ॥ ७ ॥ 

शतरुद्रेण मन्त्रेण भप्मोद्धुलितवि्रहाः । 

निधरूतरनप्त' सर्वे तत्क्षणाच्च वयं सुने । 
आश्चयंमेतल्नानीमो मस्मस्तामभ्यमीदरम् ॥ ८ ॥ 

1 दूर्वा-- उ १. 
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सवेपापघ्रं भस्मेत्यत्राऽऽख्यायिकाऽन्तरमाह - इदानीमिति ॥ ६-८ ॥ 

भस्मनो हरिक्करक्ञानप्रदत्वम् 

अस्य भस्मनः राक्तिमन्यां शुणु । एतदेव हरिशंकरयोज्ञानप्रद 

बह्यहत्याऽऽदिपापनाङचकं महाविमृतिदमिति ॥ ९ ॥ शिववक्षपि 

स्थितं नखेनादाय प्रणवेनाभिमन्ञ्य गायत्र्या पञ्चाक्षरेणायिमन्ञ्य 

हरिमस्तकगात्रेषु समपयेत्। भ्तदा हदि ध्यायस्वेति हरिसुक्रत्वाऽथ 

हरिः स्वहृदि ध्यात्वा शष्ट दृष्ट इति शिवमाह ॥ १० ॥ 

ततो मस्य भक्षयेति हरिमाह हरस्ततः । ॥ 

भक्षयिष्ये दिवं मस्म खात्वाऽहं भस्मना पुरा॥ ११॥ 

ृषटशवरं मक्तिगम्यं मस्मामक्षयदच्युतः | 

तत्राश्च्यमतीवापीत् प्रतििम्बपमद्यतिः ॥ १२ ॥ 

वासुदेवः शुद्धशक्ताफलवर्णोऽमवत् क्षणात् । 

तदाप्रथ्ति शुद्काभो वासुदेवः प्रसन्नवान् ॥ १३ ॥ 

न शक्यं भस्मनो श््ानप्रमावं ते कतो विभो । 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु त्वामहं रारण गतः ॥ १४ ॥ 

त्वत्पादय्यगछे शेभो भक्तिरस्तु सदा मप 

मस्मधारणरसतपन्नो मम मक्तो भविष्यति ॥ १९ |! 

पुनरपि भस्म स्तोति--अस्येति | कि तन्माहात्म्यमित्यत्राह-- एतदेवेति 
॥ ९ ।॥ कथमस्य हरिदाङ्रज्ञानप्रदत्वमित्यत्राऽऽख्यायिकामवतारयति- ग 

1 ततो--क. + ज्ञने प्र--अ १, क, 
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रिबवक्षसीति । शिवस्य दिवत्वहेतु स्वातिरिक्तमस्मैव दििवत्वसिद्धेः स्वातिरिक्ता- 

रिवत्वापहवयरवकत्वात् तथा हरेरपि ज्ञानप्रदं भस्मैव । तत् कथमित्यतराऽऽह-- 
तदेति ॥ १०-१३ ॥ यद्धस्मस्पङनभक्षणाम्यां नीख्वर्णा वासुदेवः शु्छवर्णोऽ- 

मवत् तद्धस्ममाहात्म्यं वक्तं न रक्यमित्याह--न इाक्यमिति | हे विभो 
व्यापकेश्वर ते तव भस्मनो ज्ञानप्रभावं त्वयाऽपि ज्ञातुं न हि रायम् । कुतौ 

(न) मया तज्क्ातुं शक्यम्. । यतस्त्वं॑स्वातिरिक्तमस्मसिद्धोऽस्यतस्ते 

नमोऽस्त्वित्याह--नम इति ॥ १४ ॥ हरिणा प्राथितो हर आह- भस्मेति । 
यो भस्मधारी स मद्भक्त एवेत्यर्थः ॥ १५ ॥ 

भस्मनो भूतिक्ररस्यम् 

अत एवैषा भृतिभुतिकरीत्युक्ता । अस्य पुरस्ताद्वसव आपन् 

रुद्रा दक्षिणत आदित्याः पश्वाद्विधेदेवा उत्तरतो ब्ह्मविष्णुमहेशवरा 

नाम्यां सूर्याचन्द्रमसो पाश्वयोः ॥ १६ ॥ 

यत एवं अत एवेति । तत् कथमित्यत्र वस्वादिविभूतीनामेतदायत्तत्वा- 
दित्याह--अस्येति । अस्य मस्मनो वस्वादास्पदत्वाद्रस्वादिभूतीनां तदायत्त- 
त्वाद्रूतेभूतिकरत्वं युज्यत इत्यथः ॥ १६ ॥ 

ब्रह्ममावरहितज्ञानतत्साधनानां वैयथ्य॑म् 

तदेतदचाऽभ्युक्तम् -~ 

जवो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अषि विश्वे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद् किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समास्ते ॥१७॥ 

स्वातिरिक्तमस्मसिद्वनहमातरज्ञानतत्साधनानां बह्ममावादते वैयर्थ्यं स्यादि- 
त्येतदगादिनाऽप्युक्तमित्याह--तदेतदचाऽभ्युक्तमिति । ऋगादयः स्वैवेदाः 



षष्ठ ब्राह्मणम् ११९ 

अक्षरे स्वातिरिक्तक्षरभस्मतः सिद्धे परमे व्योमनि निषेदुः यस्मिनक्षरे विराडादयो 
देवाः अधिनिषेदुः । यदटगादिवेदमस्तकप्रतिपायं रह्म निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति 
ऋगादिवेदविहितकमचित्तश्ुद्रिसंन्यासश्रवणादिसाघनेन यदि यो न वेद तदा 
स॒ ऋस्चा किं करिष्यति न किमपीत्यर्थः । ये ऋगादितल्नकमसंन्यासश्रवणादि- 
सज्ञातज्ञानेन विदुस्त इमे बह्मविद्वरीयांसस्ते स्वे मदिम्नि समासते नह्यैव 
भवन्तीत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

बृहजाबालविदयामदहिमा 

यदेतद्ुहललानाटं सावः कामिकं मोक्षदरारमृङ्मयं यजुमयं 
साममयं ब्रह्ममयममृतमयं भवति । यदेतदुहज्ञाबां बार वा युवा 

वा वेद् स महान् मवति । स रुरुः सर्वेषां मन्बाणाञुपदेष्टा मवति । 

मृत्युतारकं गुरुणा रन्धं कण्ठे बाहौ शिखायां वा बक्नीत । सपद्रीप- 

वती मूमिदक्षिणार्थं नावकल्पते तस्माच्छ्रद्धया यां कांचिद्ां दद्यात् 

सा दक्षिणा भवति ॥ १८ ॥ 

यदेतत्स्वातिरिक्तमस्मज्ञानप्रकादाकं प्रन्थजातं तदपि तन्मयमिति स्तोति-- 
यदेतदिति । ऋगादिसाहचर्यात् ब्रह्मराब्देन अथववेद उच्यते । यदेतद्प्रन्थ- 

जातार्थवित् सर्वज्ञेश्वरो भवति, एतदुपदेष्टुः सवस्वमपि दातुं नारमित्याह-- 
यदिति ॥ १८ ॥ 

इति षष्ठं ब्राह्मणम् 

+ काटिक---क, 



१२.० वृह॒जाबालेपनिषत् 

सत्तम ब्ाह्यणम् 

तरिपुण्ड्विधिः 

अथ जनको वैदेहो या्ञवल्क्यसुपसमेत्थोवाच मगवन् त्रिपुण्ड्- 

विर्धिंनो बहीति॥ १॥ 

स॒ होवाच सोजातादिपश्चन्रहममन्त्रेः परिगृह्याभिरिति भस्मे- 

त्मिमन्ञ्य मानस्तोक इति समुद्धू त्रियायुषमिति जेन भंसन्य 

यम्बक यजामह इति मन्त्रेण रिरोटलाय्वक्षःस्कन्धेषु त्रिपृण्डू 

धुत्वा पूतो मवति मोक्षी मवति । शतरुद्रेण यत् फङमवाभ्ोति तत् 

कलमदलुते स॒ एष मघ्मज्योतिरिति वे याज्ञवल्क्यः ॥ २ ॥ 

त्रिपुण्डूविषये जनकयाज्ञवस्क्याख्यायिकामवतासयति--अथेति ॥ १ ॥ 

जनकप्र्ोत्तरं सुनिराह --स होवाचेति । एतदर्थस्य पुरा प्रपञ्चितत्वानेह 

पुनरथ वणितः ॥ २ ॥ 

भष्पघास्णफरम् 

जनको ह वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यं ` मस्मधारणात् किं 

फरमरनुत इति ।॥ ३ ५ 

स॒ होवाच तद्धस्मधारणादेव स॒क्तिम॑वति तद्धस्मधारणादेव 

दिवसा्चल्यमवाभ्नोति न स पुनरावतैते न स पुनरावतेते स एष 

. भस्मन्योतिरिति वै याज्ञवल्क्यः ॥ ४ ॥ 

1 भस्मधारिणा--उ. 



सप्तम ब्राह्मणम् १२१ 

जनको ह वैदेहः स होवाच याज्ञवल्कयं मघ्मधारणात् कि 

फलमरतुते न वेति ॥ ^ ॥ 

तत्र परमहंसा नाम संवतंकाशूणिश्वेतकेतुदुर्गपऋभनिदाघजड- 

मरतदत्तात्रेयरेवतकभुमुण्डप्रभृतयो विभूतिषारणादेव सक्ताः स्युः स 

एष भस्मज्योतिरिति वै याज्ञवल्क्यः ॥ ६ ॥ 

पुनभ॑स्मधारणपफटं प्रच्छति- जनक इति ॥ २ ॥ स्वातिरिक्तं भस्मेति 
धारणात् निश्वयज्ञानात् स्वमात्रावरोषणरूपेयं मुक्तिः भवतीयर्थः ॥ ४ ॥ 
ध्रता्थदारव्याय पुनः प्रच्छतीत्याह--जनक इति ॥ ^ ॥ राज्ञा पृरषटेऽथे शिष्टाचार 
प्रमाणयति--तत्रेति ॥ & ॥ 

भस्मल्लानफलर्म् 

जनको इ वैदेहः प॒ होवाच याज्ञवल्क्यं मस्मन्लानेन कि 

जायत इति ॥ ७ ॥ 

यघ्य कस्यचिच्छरीरे यावन्तो रोमद्ूपास्तावन्ति लिङ्गानि 

भूत्वा तिष्ठन्ति ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वा वेद्यो वा शुद्धो वा 

` तद्धप्मघारणादेतच्छन्दस्य रूपं यत्यां तस्यां हयेवावतिष्ठते ॥ ८ ॥ 

मस्मस्नानं किंफरुकमिति पुनः प्रच्छति-*जनक इति ॥ ७ ॥ प्रष्टौ 
सुनिसयाह-- यस्येति ॥ ८ ॥ 

त्रिपुण्डमाहात्म्यम् 

जनको ह वैदेहः पेप्पदेन सह प्रजापतिरोकं जगाम तं 

गस्वोवाच मो प्रजापते त्रिपण्ड्त्य माहात्म्यं बरहीति ॥ ९ ॥ 
{6 



१२२ वृहजानारोपनिषत् 

तं प्रजापतिरत्रवीचयेवेश्वरघ्य माहात्म्यं तथेव त्रिपुण्ड्स्येति॥ १ ०॥ 

अथ पैप्यलादो वैङुण्ठं जगाम तं गत्वोवाच भो विष्णो 
तिपुण्ड्स्य माहात्म्यं ब्रूहीति ॥ ११ ॥ 

यथवेश्वरत्य माहात्म्यं तथेव त्रिपुण्डस्येति विष्णुराह ॥ १२॥ 

गुरदेवतापरायणोऽपि सम्राट् पामररोकसंरायोच्छित्तये ब्रह्मविष्णुरुद्- 

छकान् गत्वा ब्रह्मादियुखतोऽपि त्रिपुण्दमाहात्स्यमवेगम्य सवत्र प्रकारायामासे- 

याह--जनक इति ॥ ९-१४ ॥ 

विभूतिधाश्णमहिमा 

अथ पेप्पलादः काटाभिरुद्रं परिसमेत्योवाचाधीहि मगवन् 
त्रिपृण्ड्स्य विधिम् ॥ १३६ ॥ 

त्रिपुण्ड्स्य विधिर्मया वक्तुं न शक्यमिति सत्यमिति 
होवाच। अथमसप्मच्छःसेमारान्सुच्यते। मस्मशय्याशायानस्तच्छन्द- 
गोचरः शिवसायुज्यमवाप्रोति न स पुनरावर्तते न घ पृनरावर्वते | 
रुद्राध्यायी सन्नमतत्वं च गच्छति । पत॒ एष भस्मन्योतिः। 

विमूतिषारणाह््येकत्वं च गच्छति । विमृतिधारणादेव सवेषु तीथषु 
सातो मवति । विभृतिधारणाद्वाराणस्यां खानेन यत् फल्मवाभोति 
तत् फर्मश्ते । स॒ एष भस्मन्योतिः । यस्य कस्यचिच्छरीरे 
त्रिपण्ड्स्य ख्क्ष्म वतते प्रथमा प्रनापतिर्ितीया , विष्णु- 
स्तृतीया पदाशिव इति स एष मस्मन्योतिः स एष मस्मन्यो- 
तिरिति॥ १४॥ 

्, 



सप्तमं ब्राह्म॑णप् १२३ 

सद्राक्षधारणजिक्ञासा 

अथ काराग्निशं मगवन्तं सनत्कुमारः पप्रच्छाधीहि भगवन् 

रद्रक्षघारणविधिम् ।॥ १९ ॥ 

सनत्कुमारो मुनिः स्राक्षेयच्ापरिज्ञानपूवकं तद्धारणविधि ज्ञातुमिच्छन् 

परच्छतीयाख्यायिकामवतारयति-- अथेति ॥ १५ ॥ 

रद्रक्चिजन्म 

स॒ दहोवाच रद्रस्य नयनादुत्प्ा रुद्राक्षा इति लोके 

ख्यायन्ते । सदादिवः संहारं कृत्वा संहार क्षं सुटीकरोति तच्नय- 

नाज्जाता रुद्राक्षा इति होवाच । तस्माद्ुदरक्षत्वमिति ॥ १६ ॥ 

मुनिना पृष्टः स होवाच ॥ १६ ॥ 

सदरक्षधारणमहिमा 

द्राक्षे वाग्विषये ते दरगोप्रदानन "यत् फठ्मवाम्रोति 

न्त् फलटमदघुते । स॒ एष भस्मज्योती श्दराक्ष इति । तदुदरक्षं करेण 

षट धारणमात्रेण दिहखगोप्रदानफटं॑ भवति । तदुद्राक्षे 

कर्णयोधा्यमाणे एकादङ्सहखगोप्रदानफटं मवति । एकादशरुद्रत्वंच 

गच्छति । तद्रुद्राक्षे रिरि धार्यमाणे कोरिगोप्रदानफटं मवति । 

एतेषां स्थानानां कर्णयोः फलं वतुं न शक्यमिति होवाच । मून 

चत्वारदिच्च्लायामेकै घ्रयं वा श्रोत्रयोद्ाद्श द्वादशा कण्डे 

1 यत् फटं भवति तत ---उ, उ १. 



१२४ बृहजनाबालोपनिषत् 

द्रानरिश्चहाहोः षोडश षोडश द्वादशा द्वादश मणिबन्धयोः षट् 

पडट्ष्ठयोस्ततः संध्यां सकुशोऽहरहरुपासीत ) अभिरज्योतिरियादि. 

भिरप्नौ जुहुयात् ॥ १५७ ॥ 

८८ अभ्निज्योतिल्योतिरभनः स्वाहा सूथा ल्योतिज्यौतिस्पूये; स्वाहा `” इति 

मन्तेणाज्याहृतीरम्नो जुहुयात् , न हि खक्षाहतीरियथः ॥ १७ ॥ 

इति सप्रमं ब्राह्मणम् 

अष्टम ब्राह्मणम् 

उपनिषत्पारायणफलजिन्ञासा 

अथ वृहन्नाबार्स्य फं नो ब्रूहि भगवन्निति ॥ १ ॥ 

अहरहर्थान॒सन्धानपूर्वकमुपनिषत्पारायणफटेयत्तं पृच्छति-अथेति॥१॥ 

सर्वपूतल्वम् 

स होवाच य एतदुवरहन्नानां नित्यमघीते सोऽभिपूतो भवति 

स॒ वाुपूतो मवति स॒ आदित्यपूतो मवति स सोमपूतो मवति स 

ब्रह्मपूतो मवति स विष्णुपूतो भवति स रुद्रपूतो भवति स प्तवपूतो 

मवति सर सर्वपूतो भवति ॥ २ ॥ 

अभ्यादिना पतो भवति अभ्यादिवत् पूतो मवतीति वेदथः ॥ २ ॥ 



अष्टम ब्राह्यणम् १२५ 

अभयादिस्ततभनम् 

य एतद्बृहुल्नाबाछ नित्यमधीते सोऽथ स्तम्भयति स्र वायुं 

स्तम्भयति स॒ आदित्यं स्तम्भयति सर सोमं स्तम्भयति स उदक 

स्तम्भयति स सर्वान् देवान् स्तम्भयति स सर्वान् ग्रहान् स्तम्भि 

प॒ विषं स्तम्मयति स विषं स्तम्भयति ॥ \॥ 

किच--य एतदिति ॥ ३-५ ॥ 

मृत्ध्व्रादितरणम् 

य एतदुहजाबारं निल्यमीते सर मृत्युं ` तरति स पाप्मानं 

तरति पत ब्रह्महत्यां तरति स भूणहयां तरति स वीरह्यां तरति स 

सर्वहत्यां तरति स॒ पमार तरति स सर्वं तरति स सर्वं तरति ॥ ४ १... । 

सवंलोकजयः 

य॒एतद्बृहत्नावाटं नित्यमधीते प॒ मूकं जयति स 

मुवर्छोकं जयति स सुवर्छाकं जयति प्र महर्खकं जयति स जनोरोके 

जयति सर तपोोकं जयति स॒ सत्यलोकं जयति स सर्वान् लोकान् 

जयति सर सर्वान् टोकान् जयति ॥ ९ ॥ 

सवशाखज्ञानम् 

य एतद्घृह्जाबाटं नित्यमधीते स ऋचोऽधीते स यष्यधीते 

स सामान्यधीते सोऽथर्वणमधीते सोऽङ्िरपमधीते स शाखा अधीते 

' जयति-अ१,अ २) क. 
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स॒ कल्पानघीते स नाराक्पीरधीते घ पुराणान्यधीते स बह्यप्रणव- 

मधीते स बरह्यप्रणवमधीते ॥ £ ॥ 

यत्र॒ व्यष्टिसमष्टवात्मकजाग्रजाम्रदादितहयष्टिसमष्यारोपापवादाधिकरण- 

विश्वविश्वायविकल्पालक्तैकरसान्तचतुष्पञचदराकटनापहवतां भजति तदपहव- 
सिद्रोऽयं परमात्मा तु्थतुयो ब्रहमप्रणवदरब्देनोच्यते । तत्रापहोतव्यजाग्रलाग्रदादि- 
चतुप्पञ्चदशषकलनाया अपि तादर्थ्येन तस्या अपि गौण्या कृत्या बह्प्रणवत्वं 

युज्यत इयथः ॥ ६ ॥ 

बृहजावालध्यापकस्य सर्वोत्तमत्वम् 

अनुपथीतह्यतमेकमेकेनोपनीतेन तत्पममुपनीतक्चतमेकमेकेन 

गरहस्यन तत्छमं गृहस्थशतमेकमेकेन वानप्रस्थेन तसम वानप्रस्थ- 

हातमेकयेकेन यतिना तत्समं यतीनां तु शतं पूणमेकमेकेन 

रुद्रजापकेन तत्समं रुद्रनापककशतमेकमेकेनाऽथवेशिरःरिखाऽध्या- 

पकेन तत्पममथर्वरिरःदिखाऽध्यापकरातमेकमकेन बृहज्नाबारोपनि- 

षदध्यापकेन तत्समम् ॥ ७ ॥ 

अत एव प्रन्थपारायणस्य फराधिक्यं दरयति--अनुपनीतेति ॥ ७ ॥ 

वृहलाबालजपशीलस्य परधामप्राध्तिः 

तद्धा एतत् परं घाम बुह्नानारोपनिषल्नपरीटस्य यत्र न 

सु्स्तपति यत्र न वायुवांति यत्र न चन्द्रमा भाति.यत्र न 

नक्षत्राणि मान्ति यत्र ना्चिदहति यत्र न मृत्युः प्रविशति यत्र न 

दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं चान्तं शाश्वतं सदाशिवं 



अष्टमं ब्राह्मणम् १२५७ 

बह्मादिवन्दितं योगिध्येयं परं पदं यत्र गत्वा न निवतन्ते 

योगिनः ॥ ८ ॥ 

यत्र स्वातिरिक्तमस्माधिकरणे सूर्यादयो न भान्ति मृत्युरपि यत्पदं स्पष्टं 
न हि पारयति चछहज्नाबाखोपनिषदथमननं कुवंतः तद्रा एतत्परं धाम तद्वि 
सदानन्दं इयादिनवविरोषणविरिष्टम् ॥ ८ ॥ 

परघामस्वसूपम् 

तदेतदचाऽभ्युक्तम् -- 

तद्िष्णोः परमं पदं पदा परयन्ति सुरयः । 

दिवीव चश्चुराततम् ॥ ९ ॥ 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृरवापः समिन्धते ' 

विष्णोयत्यरमं पदम् । ॐ सत्यमित्युपनिषत् ॥ १० ॥ 

८‹युद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम `` इलादिस्मृतिसिद्धं यद्धाम 

तदेतद चा मन्त्रेणापि प्रतिपादितम् । कि तत्!{--स्वाश्ञदश्प्रसक्तप्रपञ्चाधिकरण- 

तय विष्णोः व्यापकस्य व्याप्यसापेक्षव्यापकत्वाधिष्ठानत्वासंमवप्रबोधसिद्ध 

निरधिघ्ठानतया परमं निरतिं स्वमात्रतया पद्यत इति पदं यत् तद्विष्णोः 

परमं पदं ^“ राहोः रिरः ?› इतिवत् विष्णुयाथात्म्यं स्वातिरिक्तमस्मसिद्धं नह्ममातन 

स्वावरोषतया सूरयः सदा पदयन्ति । पश्यन्तीति व्यपदेरतः परिच्छेदता 
स्यादित आह-- दिवीति । दिवि धोतनात्मके ब्रह्मणि इव चश्चुः टष्ठिदंडोनं 

तद्रोचरज्ञानं आततं अपरिच्छिन्ं तद्र्िष्णुपदं निप्रतियोगिकपरणेम ॥ ९ ॥ 

सूरयः कीटाः १ विप्रासो विप्राः विपन्यवो विगतमन्यवः मन्युहेतस्वातिरिक्तस्य 

स्वमावं गतत्वात् अतो जागृवांसः स्वाज्ञाननिद्राऽसंभवात् नित्यं जागरूकाः | | 

यद्िष्णोः परमं पदं पश्यन्ति तदरौनसमकाटं तत् पदं समिन्धते तन्मात्रतया 
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अविष्यन्ते । इति एवं यत् प्रतिपादितं तत् ओं तुरीयोदाराप्रवियोतत्वात् । 
तदेव तुर्यतुर्यं ब्रह्म सत्यं निष्प्रतियोगिकसन्मात्रत्वात् । इत्युपनिषच्छञ्दः 
परकरतोपनिषत्समाध्यर्थः ॥ १० ॥ 

इत्यष्टमं ब्राह्मणम् 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्भह्ययोगिना | 

ङिखितं स्याद्विवरणं बृहलाबार्मास्कम् | 

बुहप्नाबार्टीकेयमरीयधिचतुःरातम् ॥ 

इति श्रीमदीशायशोत्तर्शतोपनिषच्छाश्चविवरणे षड्शितिसङ्खया पूरकं 
बृहज्ाबालोपगिषद्धिवरणं सम्पूर्णम् 



मस्मजाबाटोपनिषत् 
भद्र क्णेयिः-इति शान्तिः 

पथमोन्यायः 

त्रिपुण्ड्विधिजिज्ञासा 

अथ जाबालो मुण्डः केलापशिखरावापमोकारखरूपिण 
महादेवमुमाऽधेकृतरोखरं सोमसूरयाथिनयनमनन्तन्दुरविप्रभं व्याघर- 
चर्माम्बरधरं मुगहप्तं मप्मोद्धृ्तिविग्रहं तिर्य॑वितपृण्डुरेखाविराज- 
मानफाट्प्रदेशं स्मितप्पूणेपश्चविषपच्चाननं वीरासनारूदमभ्रमेय- 

मना यनन्तं निष्करं निगुणं शान्तं निरञ्चनमनामयं हुम्फट्ङर्बाणं 

शिवनामान्यनिशमुच्चरन्तं हिरण्यबाहुं हिरण्यरूपं हिरण्यवर्णं हिरण्य- 
निषिभद्वेतं चतुर्थं ब्रह्यविष्णुरुद्रातीतमेकमाशास्यं भगवन्तं शिवं प्रणम्य 

स॒हूञंहुरम्यच्यं श्रीफट्देप्तेन भस्मना च नतोत्तमाङ्गः ृताञ्जलि- 

पटः पप्रच्छ--अधीहि भगवन् वेदपरारदधूत्य ॒त्रिपुण्डविषि 

यत्माइन्यानपेक्षमेव मोक्षोपरन्धिः 1 कि मस्मनो द्रव्यम् । कानि | 

1 चन्त---क, गनन्तनि--अ १, ज २, 
17 
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स्थानानि | मनवोऽप्यत्र के वा। कति वा त्य धारणम् । के 

वाऽताधिकारिणः | नियमस्तेषां को वा | मामन्तेवाभिनमदश्चा- 

प्रयामोक्षमिति ॥ १॥ 

यत्सम्यग््नानकाट्िः स्वातिरिक्तास्तिताभ्रमम् । 

करोति भस्म निदोषं तद्ह्यैवास्मि केवखम् ॥ 

इह॒ खल्वधर्वणवेदप्रविभक्तेयं भस्मजानारोपनिषत् भस्मोद्रूनत्रिपुण्ड्- 
दिवार्च॑नकारीमाहात्म्यप्रकटनव्यप्राब्रह्ममात्रपयैवसतनना विजुम्भते। अस्याः संक्षेपतो 
विवरणमारभ्यते । जाबारदिवप्रशचप्रतिक्चनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तुयर्था । 
आख्यायिकामवतारयति--अथेति ! गकारस्वरूपिणं ओंकाराथतुयरूपिणम् । 
स्वातिरिक्तारिवपर्टलं हंफटृङ्र्बाणं दूरादुत्सारयन्तम् । पप्रच्छ किमिति-- 
अधीदीति । यस्मादल्यानपेश्चमेव मोक्षोपलब्धिः तन्मे ब्रूहीयथः ॥ १ ॥ 

प्रातःकृत्यं होमान्तम् 

अथ पर होवाच भगवान् परमेश्वरः परमकारुणिकः प्रमथान् 

सुरानपि सोऽन्वीक्ष्य ॥ २ ॥ 

पूतं प्रातरुदयाद्रोमथं ब्रह्मपर्णे निधाय उयम्नकमिति मन्तेण. 

शोषयेत् । येन केनापि तेजसा तत्खमगृह्योक्तमार्गेण प्रतिष्ठाप्य वहं 

तत्र तद्वोमयद्रव्यं निय सोमाय स्वाहेति मन्त्रेण ततस्तिटन्रीहिभिः 

सान्येजुहुयात् । अयं तेनाष्टोत्तरपहस्तं साधंमेतद्वा । तत्राज्यस्य 
पणेमयी जुहूभवैति । तेन न पापं श्रुणोति । तद्धोममन्लप्ठ्यम्बक- 

मित्येव | अन्ते सवकत् पूर्णाहुतिप्तेनेवाष्टदिश्च बलिप्रदानम् ॥३॥ 

" य॒ मो--अ १, 
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क्रमेण प्रश्नोत्तरं अथ स इति । यैरेवं षटप्र्नाः कृतास्तान् 
प्रमथान् ॥ २ ॥ कि भस्मनो द्रव्यमिलयादयप्रश्रमपाकरोति-- पूतमिति । अयं 
तेन्टोत्तरसहखं साधेमेतद्रा ““ सोमाय स्वाहा 22 इति मन्त्रेण सार्धे अयं 
तनेयष्टोत्तरसहसं॑जहयादियथंः । अन्ते तद्धोमान्ते । अष्टदिक्षु वरदानं 
८८ ज्रयम्बवे ? इति मन्त्रेण कुर्यादियर्थः ॥ ३ ॥ 

मस्मधारणविधि; 

तद्धस्म गायच्या संप्रोक्ष्य तद्धेमे राजते तात्र मृण्मये वा 

पत्रे निधाय ्रमन्त्रः पुनरभ्युक्ष्य शुद्धदेशे संस्थापयेत् । ततो 

भोजयेद्राह्यणान् । ततः स्वयं पूतो भवति ॥ ४ ॥ 

मानस्तोक इति सयोजातमित्यादिपच्वत्रहममन्त्रेमेप्म संगृह्या्चि- 

रिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति मस्म 

व्योमेति भस्म देवा मस्म ऋषयो भस्म स्वं ह वा एतदिदं मस्म 

पूतं पावनं नमामि स्यः समस्ताघशाप्रकमिति रिरसाऽभिनम्य पूते 

वामहस्ते वामदेवायेति निधाय यम्बकमिति प्रोष्य शुद्ध 

शुदधेनेति संमृज्य संशोध्य तेनेवापाद्ीषम ूटनमाचरेत् । तत 
नरह्ममन्ताः पञ्च ॥ ९ ॥ . 

ततः शोषस्य मस्मनो विनियोगः | तजंनीमध्यमानामि- 

काभिरभ्नर्मस्माप्तीति मस्म संगरह्य मूर्घानमिति मूर्ैन्यमरे न्यसेत् 
उयम्बकमिति छ्छरे नीटग्रीवायेति कण्ठे कण्ठस्य दक्षिणे पाश्वं 

छ्यायुषमिति वामेति कपोख्योः कारयेति नेत्रयोखिलोचनायेति 

श्रो्रथोः श्रुणवामेति वक्त्रे प्रनरवामेति हदये आत्मन इति नाभो - 

1 खछसुक्तेः--उ, उ १, 
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"नाभिरिति मन्त्रेण दक्षिणञ्चुनमूटे मवायेति तन्मध्ये रुद्रायेति 

तन्मणिवरन्धे श्वयति तत्करणष्ठे पश्ुपतय इति वामनाहुमूरे 

उग्रायेति तन्मध्ये अग्रेवघायेति तन्मणिबन्धे दूरेवधायेति 

तत्करपृष्ठे नमो हन्त इति अंसे शंकरायेति यथाक्रमं भस्म धृत्वा 

सोमायेति शिवं नत्वा ततः प्रक्षाल्य तद्धस्मापः पुनन्त्विति पिबेत् । 

नाघो त्याज्यं नाधो लयान्यम् ॥ £ ॥ 

एतन्मध्याहूपायाहेषु त्रिकषटेषु विधिभस्मधारणमप्रमादेन 

कार्यम् । प्रमादात् पतितो भवति ॥ ७ ॥ 

ततः तद्धस्म गायच्या संप्रोक्ष्य ॥ £ ॥ मनवोऽप्यत्र के वेति तृतीय- 
प्र्ोत्तरमाह--मा नस्तीक इति ! स्वातिरिक्तं मस्म करोतीति मस्म ब्रह्य 
सर्वात्मकत्वात् । अभ्िरित्यादिपञ्चमूतग्रहणं जडग्रपञ्चोपटक्षणाथम् । देवधिग्रहणं 
अजटगप्रप्योपलक्षणार्थम् । भस्मनो ब्रह्मतया जडाजडप्रपञचव्यापकत्वे ८८ एकं 
भस्म सर्वभूतान्तरात्मा ?› इति ब्ृहलावाढश्चुतेः । यत एवमतो भस्म बह्म पूतं 
पावनं नमामि | किमर्थसस्य नमनमियत्र स्मृतिमात्रेण सद्यः समस्ताघरासर्कं 
इति शिरसाऽभिनम्य । शुद्धं शुद्धेन इति मन्त्रेण संग्रज्य । तत्र ' ‹ सयोजातं 2 

इयादिश्रह्यमच्ाः पच्च ॥ ५ ॥ कानि स्थानानीति द्वितीयप्रश्नमपाकरोति-- 
ञयम्बकमिति } कति वा तस्य धारणमिति प्रश्चाऽप्यपाक्रतः । तद्धस्म 
तद्धस्मोदकम् ॥ ६ ॥ के वाऽत्राधिकारिणः, नियमस्तेषां को वा इति प्रक्षदरय- 
सप्यपाक्रियते--एतदिवययादिना ॥ ७-९ ॥ 

भस्मधारणस्यावश्यकर्तन्यता 

ब्राह्यणानामयमेव धर्माऽयमेव धमः । एवं भस्मधारणमकृत्वा 

नाश्नीयादापोऽनमन्यद्वा | प्रमादाच्यक्त्वा भस्मधारणं न गायत्रीं 

" नाभूु-उ ३. 
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जपेत् । न जुह्ुयादन्नो तरपयेदेवानृषीन् पित्रादीन् । अयमेव धर्मः 
सनातनः सवैपापनाक्ञको मोश्चहेतुः । नित्योऽयं धर्मो ब्राह्मणानां 

बरह्मचारिगृहिवानप्रस्थयतीनाम् । एतदकरणे प्रयेति बाक्षणः ॥<८॥ 

अकरणे प्रायित्तम् 

अक्त्वा प्रमदेनेतदष्टोत्तरशतं जलमध्ये स्थित्वा गायत्री 

जक्वोपोषणेनैकेन शुद्धो मवति । यतिर्भप्मधारणं ल्यकत्वेकदोपोष्य 

द्रादशसहसप्रणवं ज्वा शुद्धो भवति । अन्यथेन्द्रो यतीन्त्साखाबृ- 

केभ्यः पातयति ॥ ९ ॥ 

संस्कृतभस्माभावे कतंव्यनिकूपणम् 

मस्मनो यद्यभावस्तदा नयंमस्मदाहनजन्यमन्यद्राऽवहयं 

मन्त्रपूतं धार्यम् ॥ १० ॥ 

इयादिसंस्कारसंस्कृतमस्मनः ॥ १० ॥ ` 

भस्मघारणफल्मरू , 

एतत् प्रातः प्रयुञ्जानो रात्रिकृतात् पापात् पूतो भवति 

स्वर्णस्तेयात् प्रमुच्यते । मध्यन्दिने माध्यन्दिनं कृत्वोपस्थानान्तं 

ध्यायमान आदिल्ामिमुखोऽघी "यानः सुरापानात् पूतो भवति 

स्वणस्तेयात् पूतो मवति ब्राह्यणवधात् पूतो भवति गोवधात् पूतो 

मवत्युश्चवधात् पूतो भवति गुरुवधात् पूतो भवति मातृवघात् ,. 

1 य॒मानः--क, अ १. 
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पूतो भवति पितृषधात् पूतो भवति । त्रिकालमेतत् प्रयुज्ञानः प्वे- 

वेदपारायणफ़मवाप्नोति सवतीर्थफटमदयते अनपरुवः सवेमायुरेति 

विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गोप्यम्  एवमावतेयेदुपनिषदमियाह 

भगवान् सदारिवः साम्बः सदाशिवः पाम्बः ॥ ११॥ 

स्तीर्थफलं सर्वतीर्थस्नानफलम् । प्राजापत्यं प्रजापतित्वं रायस्पोषं 

कुबेरत्वं गौपत्यं पडुपतित्वं विन्दते र्भत दलर्थः । सदाशिवः साम्बः-- 

आवृत्तिः प्रथमाघ्यायसमाघ्यर्था ॥ ११ ॥ 

इति प्रथमोऽध्यायः 

दितीयोऽध्यायः 

ब्राह्मणानां किं नित्यं कतग्यम् 

अथ सुसुण्डो जाबारो महादेवं साम्बं प्रणम्य पुनः प्रच्छ 

किं नित्यं ब्राह्मणानां कतव्यं यद्करणे प्रत्येति ब्राह्मणः । कः 

पूजनीयः । को वा ध्येयः । कः स्मतम्यः। कथं ध्येयः । कं 

स्थाकततयमेतदु्रूहीति ॥ १ ॥ 

किं नित्यं ब्राहमणिः कतव्यमिलयादिबुभुत्सया जाबारछो महादेवं 
पच्छतीयाह--अथेति ॥ १ ॥ 
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परातःकतेब्यत्रिपुण्डूधारणादि 

समानेन तं होवाच । प्रागुदयाननिर्षत्यं शोचादिकं ततः 
स्रायात् । मार्जनं सुद्रसुक्तेः । ततश्चाहतं वासः परिधत्ते पाप्मनोऽ- 

पत्यै । उद्यन्तमादित्यमभिध्यायनुद्धूरिताङ्गं इत्वा यथास्थानं 

भस्मना त्रिषृण्ड् श्रेतेनैव रुद्रक्षाज्छेतान् विभरयात् । नैतत 
समशः । तथाऽन्ये । मूर्धि चत्वार्शित् । शिखायामेकं त्रयं वा । 

्रो्रयोर््ीदश । कण्डे द्वात्रिंशत् । बाह्लोः षोडराषोडश । 

द्रादशद्वादक्ण मणिबन्धयोः । षट्षडङ्गुष्ठयोः । ततः संध्यां 

सङ्योऽहरहरपासीत । अभिरन्योतिरितयादिभिरमरो जुहुयात् ॥ २॥ 

जाबङेन पृष्टो भगवान् सप्रमाणं प्रश्नोत्तरमाह-- समानेन तं होवाचेति | 
किं तदिति-- प्रागुदयादिति उद्यन्तमादित्यं असावादित्यो ब्रह्मेति अमि 

ध्यायन् । भस्मना त्रिपुण्ड ख्लाटादो धारयेत् । ̂ " ऋणो बिश्रयाच्छरेतान् ? 
इति श्रुयनुरोधेन श्रेतेनैव स्राक्षान् तान् बिभ्रयात् । ब्राह्मे मुहूतं उत्थाय 
रोचादिकं निवैत्ये अथ श््रसूक्तमार्जनपूवेकं स्नात्वा, अहतवखरधारणपूरवैकं 
यथोक्तस्थानेषु भस्मोद्रूठनत्रपुण्डराक्षारणं कृत्वा, अथ संध्याऽऽद्यनुष्ठा पूवक 
मोपासनाभ्निोत्रादिकं कृत्वा ॥ २ ॥ 

हिवपूजाविधिः 

शिवलिङ्कं तरिसंध्यमम्यच्यं कुरोष्वाप्रीनो घ्यात्वा साम्बं 

मामेव वृषभां हिरण्यबाहुं हिरण्यवर्णं हिरण्यरूपं पशुपाराविमोचकं 

पुरूषं .कृष्णपिङ्गलमूषध्वैरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपं सहच्ाक्षं सहस्रशीर्षं 

सहसचरणे विश्वतोनाहं विश्वात्मानमेकमंद्वतं निष्कलं निष्कियं शान्तं 
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शिवमक्षरमन्ययं ' हरिह्रहिरण्यगर्भचष्टारमप्रमेयमनायन्तं रुद्रमुक्ते- 

रमिषिच्य सितेन मघ्मना श्रीफल्देश्च त्िङावेरर्दिरनर्दिवा । नैतत 
* ¢ (५ न्द २१ [३ 

पस्पशे: । तत्पूजाप्ाधनं कल्पयेचच नेवेधम् । ततश्वेकादश्गुणर्द्रो 

जपनीयः । गएकगुणोऽनन्तः ॥ ३ ॥ 

अथ हिवपूजां कुर्यादित्याह--रिव लिङ्गमिति । विराडात्मना सहस्रचरणं 
विश्वतोबाहं विश्वात्मानं प्रत्यगमिननब्रह्ात्मना एकम् । ईश्वरात्मना हरिहर- 
हिरण्यगभखष्टारं अप्रमेयं अनाद्यन्तं एवमुक्तविरोषणविरिटं शिवलिङ्ग 
रद्रसुक्तैरमिषिच्य सितेन भस्मना चाभिषिच्य । उक्ताभिषेकद्रव्याणां 
नेतत्र संस्पदौः ॥ 2 ॥ 

शिवषडक्षर-अश्छश्षरयोसुद्धारः 

षडक्षरोऽषटाक्षरो वा रैवो मन्त्रो जपनीयः। ओमि्यप्र 

व्याहरेत् | नम इति पश्चात् । ततः शिवायेद्यक्षरम्रयम् । ओमित्यम्र 
व्याहरेत् । नम इति पश्चात् । ततो महादेवायेति प्चाक्षराणि | 

नातस्तारकः परमो मन्तः । तारकोऽयं पश्चाक्षरः । कोऽयं रत्र 

मसु: । रोवस्तारकोऽयमुपदिरयते मनुरविगुक्ते रेवेम्थो जीवेभ्यः ।' 

शेवोऽथमेव मन्तस्तारयति । स "एव ब्रह्मोपदेशः ॥ ४ ॥ 

शिवषडक्षरमष्टक्षरं चोद्धरति-- ॐ इति } केभ्य इत्यत्न--रवेभ्य इति । 
यस्तारकः कारयामुपदिद्यते स एव ब्रह्मोपदेशः ॥ ४ ॥ 

1 हरिहिरण्य--अ १, अ २, क. 
* एको गु--क. 

° एव-ञअ १, 
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ह्मस्वल्पम् 

बह्म सोमोऽहं पवनः सोमोऽहं पवते सोमोऽहं जनिता 

मतीनां सोमोऽहं जनिता पृथिव्याः सोमोऽहं जनिताः सोमोऽहं 

जनिता सूर्य्य सोमोऽहं जनितेन्द्रस्य सोमोऽहं जनितोत विष्णोः 

सोमोऽहमेव जनिता स यश्चन्द्रमपतो देवानां भूरवःस्वरादीनां सर्वेष 

ठोकानां च ॥ ९ ॥ 

विश्वे मूतं सुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् । 

सर्वस्य सोमोऽहमेव जनिता विश्वाधिको श्रो महर्षिः ॥ £ ॥ 

हिरण्यगर्मादीनहं जायमानान् परयामि । षो रद्र अभ्नौ 

यो अप्मु य ओषधीषु यो ष्द्रो विश्वा सवना विवेशेवमेव । 

अहमेवात्माऽन्तरात्मा बह्यन्योतिर्य॑प्मान्न मत्तोऽन्यः परः । हमेव 

परो विश्वाधिकः ॥ ७ ॥ 

ब्रह्म कीटरामियत्र --योऽयमुमया सहितः सोऽयं ब्रह्म सोमोऽहम् । यः 
सूत्ररूपेण पवनो भूत्वा सरवै पवते पवित्रीकरोति स समोऽहं परमेश्वर इयथः । 
य सोमः सोऽहमीश्वरात्मना स्वातिरिक्तमयादिसरवेजनिता स्यामियाह--जनितेति 

॥ ५ ॥ सर्वकारणत्वेऽपि सर्वातीतः स्यामियाह-- विश्वाधिक इति ॥ & ॥ 

योऽन्त्याम्यात्मना भुवनमाविवेश सोऽहं प्रयगमेदेन ब्रह्मज्योतिः । विश्वाधिकः 

विश्वारोपापवादाधिष्ठानत्वात् ॥ ७ ॥ ~ 

ब्रह्मज्ञानमेव मुक्तिसाधनम् 

मयेव विदित्वाऽमृतत्वमेति तरति शोकम् । मामेव 

विदित्वा सांसृतिकीं रुनं द्रावयति तस्मादहं द्रो यः प्वेषां , 

परमा गतिः सोऽहं सर्वाकारः ॥ < ॥ 
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स्वाज्ञटोको मामेवे विदित्वा अगमृतत्वमेति तरति शोकं यो मामेवे 
ˆ“ अह ब्रह्मास्मि ?‡ इति विदित्वा आस्ते तस्य स्वाज्ञविकल्पितसांसतिकीं रजं 
द्राययामि तस्मादहं शद्रः निविरोषन्रह्यात्मना यः सवेषां परमा गतिः ॥ ८ ॥ 

शिवस्य विश्वाधारत्वम् 

यतो वा इपानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्त । 
यत् प्रयन्त्यमिंविशन्ति । तं मामेव विदित्वोपाप्रीत । मुतेभिदव- 
भिरभिष्टृतोऽहमेव ॥ ९ ॥ 

मीषाऽप्पाद्रातः पवते । भीषोदेति सुवः । मीषाऽप्माद- 

भिश्ेन्द्रश्च ॥ १० ॥ 

सोमोऽत एव योऽहं सर्वेषामधिष्ठाता सर्वेषां च भूतानां 
पाटकः । सोऽहं एथिवी । सोऽहमापः । सोऽहं तेजः } सोऽहं 

वायु; । सोऽहं काठः । सोऽहं दिशः । सोऽहमात्मा । मयि सर्व 
प्रतिष्ठितम् ॥ ११॥ 

तं॑विशचोत्पत्तिस्थितिप्रकयाधारमहमस्मीति विदित्वोपासीत । मूते- 
मिरदेवेभिरमिष्टुतोऽहमेव मनुष्यादिमूतिरदेवैरपि च ब्रह्मास्मीति स्तुतोऽहमेव ॥९॥ 
वातादिभयकारणम्प्यहमेवेयाह-- मीषाऽस्मादिति ! अत एवाहं वातादिभुय- 
हेत॒रित्यथः ॥ १० ॥ योऽद स्वेषामथिष्ठाता कूटस्थात्मना विष्ण्वात्मना 
सर्वेषां च भूतानां पार्कः सूगेऽदं प्रथिवीत्यादि ॥ ११ ॥ 

शिवस्य पञुपारमोचकतम् 

बह्यविदारोति परम् । ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ॥ १२॥ 
अचश्ुविश्वतश्चक्षुरकर्णो विश्वतःकर्णोऽपादो विश्वतःपादो- 

ऽपाणिविश्वतःपाणिरहमरिरा विश्वतःशिरा वि्यामन्तैकतश्चयो विया- 
र्पो विदयामयो विशेश्वरोऽदमनरोऽहम् ॥ १३ ॥ 
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मामेवं विदित्वा स्ंछतिपाशात् प्रसृच्यते । तत्मादहं 

पडुपारविमोचकः । परावश्चामानवान्तं मध्यवर्तिनश्च युक्तात्मानो 
यतन्ते मामेव प्राप्तुम् । प्राप्यन्ते मां न पृनरावर्तन्ते न 

पूनरावतंन्ते ॥ १४ ॥ 

सर्वात्मकं॒ब्रह्माहमस्मीति यो वेद स तदेवापरोतीत्याह- ब्रह्मविदाप्नोति 
परमिति ^“ बह्मविदो मे ममात्मा बरह्यैव सत्यमात्मा नह्मैव ब्रह्मात्मैव अत्र ह्येव न 
विचिकित्स्यं 2 इति श्रुतेः । कि च- योऽहं ब्रह्मा चतुमुखः स एव सदाशिव- 

श्चास्तु । सर्वात्मकत्वे ओमिति मानमकाायोङ्काराद्यवयवानां प्न्रहमपर- 
ब्र्र्थत्वात् ॥ १२ ॥ एवं निरुपाधिकसोपाधिकषूपाम्यां अचक्षुः ॥ १३ ॥ 
मुमुक्षुः संद्धतिपाशात् प्रमुच्यते । यस्मादेवं तस्मात् । कै पराव इत्यत्र-- 

परावश्च ब्रह्मादि अमानवान्तं मध्यवर्तिनश्च । परावो यदि सप्राहितात्मानो 

भवन्ति तदा मामाप्तं यतन्ते क्रमेण ते मां प्राप्यन्ते मां प्राप्य केऽपि 

न पुनरावतन्ते ॥ १४ ॥ 

शिवतच्छवेदनारक्तानां काश्चीवासस्तणोपायः 

"तरिशयुहयायां काशीमधिश्रित्य लक्ताप्तवोऽपिमस्येव संविशन्ति 

 भरन्वर्वहिगं हविर्थथा न यनमानमापराद्यति तथाऽपौ लक्त्वा कुणपं 

न तत्तां प्रा प्राप्तुवन्ति । एप एवदेशः । एष उपदेशः । ए१ 

एव परमो घमः ॥ १९ ॥ ने 

एवं सविरोषनिविरोषरूपेण त्वद्वेदनाराक्तानां का गतिरित्याङाङ्याह-- 

त्रिशयूायामिति । चरमश्वासवेकायां महुपदिष्ठतारकोपदेदोन ते मां विदित्वा 

वेदनसमकाठं मय्येव संबिरान्ति । यत एवमतः मदाप्ति मज्ज्ञानायत्तेत्यथः । 

चिरका्सेवितश्रवणादिसंजातज्ञानेन त्वां प्राप्य अपुनराढृत्तिरस्तु । तत् कथं 

1 व्रिञ्यूगां क--मु. 



१४० भध्मजबारोपनिषत् 

चरमश्वासकाठीनतारकोपदेङ्धतो न पुनरादृ्तिरित्यत आह--प्रज्बखदिति । 

अन्त्यकाठीनमत्पतेर्मद्वावापत्तिदेतुत्वात् । तथा चेश्वरस्णृतिः-- 

अन्तकारे च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कठेबरम् । 

यः प्रयाति स मद्रावं याति नास्त्यत्र संरायः ॥ 

इति तारकोपदेरामहिं्ना यदि निविरोषत्रहक्ञानं जातं तदा निविरोषत्रहयैव 

भवति । यदि सविरोषक्ञानं तदा मत्सारोक्यादिुक्तिमेत्थ मलोके पुनभदु पदेशतो 

नि्िरोषक्ञानमासाद्य चतुष्पदेक्यसमये निविरोषं बह्व प्रतिपद्यत इति । 

अत् एव मुमुक्षवः कादयामुषित्वा मरणमिच्छन्ति ॥ १५ ॥ 

कासीवासिनां नियमवि्चेषाः 

सत्यात्त्र कदाचिन्न प्रमदितव्यं तत्रोद्धूटनत्रिुण्डूाम्याम् । 

तथा रद्राक्षघारणात्तथा मदचनाच | प्रमादेनापि नान्तर्देवसदने 

पुरीषं र्यात् । त्रतान्न प्रमदितव्यम् । तद्धि तपस्तद्धि तपः 

काशयामेव सुक्तिकामानाम् ॥ १६ ॥ 

न तत््याज्यं न तत्याज्यं मोचकोऽहमषिमुक्ते निवसताम् । 

नाविसक्तात् परं स्थानं नाविमुक्तात् परं स्थानम् ॥ १७ ॥ 

त॒त्र मृतिमात्रेण मुक्तिर्मवतीति यथेच्छाचरणं न कतव्यमित्याह- 

सादिति ॥ १६ ॥ कृरीक्चत्रं मुमुक्षुभिः न कदाऽपि लाज्यमित्यधैः । 
कृथमेवं ! मोचकोऽहम विमुक्ते निवसतां अतो नाविमुक्तात् परं स्थानम् ॥१५७॥ 

कारयां ज्योतिरिङ्गा चनं तत्फठं च 

कायां स्थानानि चत्वारि । तेषामम्यहितमन्तगहम् । 

तत्राप्यविमुक्तमभ्य्हितम् । तत्र स्थानानि पश्च ।. तन्मध्ये 
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शिवागारमम्यदितम् । तत्र प्राच्यामेश्व्यस्थानम् । दक्षिणायां 

विचारनस्थानम् । पश्चिमायां वैराग्यस्थानम् । उत्तरायां ज्ञानस्थानम्। 

तस्मिन् यदन्तनिरिपमन्ययमनाचन्तमशोषवेदवेदान्तवेच्मनिरदैरयम- 

निशुक्तमप्रच्यवमारास्यमद्रितं सर्वाधारमनाधारमनिरीशष्यमहरहजह्य- 

विष्णुपुरन्द्रा्यमरवरसेवितं मामेव ज्योतिःस्वरूपं लिङ्गं मामेवोपासि- 

तव्यं तदेवोपासितव्यम् ॥ १८ ॥ 

नेव भापयन्ति तचिङ्गं माघश्न्दो "ऽधि स्वप्रकाशं विशश्च 

रामिधं पातालमधितिष्ठति । तदेवाहम् ॥ १९ ॥ 

तत्रा्चितोऽहं सतक्षादचितः । त्रिश्चासेिल्वदछैदीतिर्वी 

योऽभिततपूजयेन्मन्मना मस्याहितामुमस्येवार्पिताखि्कर्मा भत्म- 

दिग्धाज्ञो रुदराक्षभूषणो मामेव सवेमावेन प्रपन्नो मदेकपूनानिरतः 

संपूजयेत् तदहमश्चामि तं मोचयामि स॒खतिपाशात् । अहरह- 

रमभ्यच्य॑ विश्वेश्वरं लिङ्गं तत्र रुद्रसुक्तेरभिषिच्य तदेव स्नपनं 

पयिः पीठा महापातकेभ्यो सुच्यते न शोकमाभरोति सुच्यते 

पंपारबन्धनात् ॥ २० ॥ 

अभ्यर्हितं श्रेष्ठम् । तस्मिन् यदन्टर्निषिपं ज्ञानवृत्यङित्तत्वात् 

यिविरोषतया ज्ञेयं तत् अव्ययम् । अनिर्देश्यमनिरुक्तं इदमित्थमिति निर्देष्टु 

मराक्यतथा निरुत्तरत्वात् अप्रच्यवमादास्यं स्वधामतोऽप्रच्यवमच्युतं ˆ“ नह्या- 

हमस्मि? इति सुसु्चुभिः आस्यं काङ्क्षणीयम् । विं तत्! अद्ेत 
सर्वाधारमनाधारं आधेयसत्तवे आधारं तदभावे निराधारं स्वातिरेकेण अनिरी््य 

' भिर्वायुः स्व--अ १,अ९, क. 
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अहरघरहाविष्णुपुरन्दराद्यमरवरसेवितं ^“ ब्रह्माहमस्मि ” इति मावितमित्यथः। 

वि ते भावयन्तीत्यत्र--““ज्योतिरिङ्खं श्वुवोरमध्ये नित्यं ध्यायेत् सदा 
यति; 2 इति श्रुत्यनुरोधेन यतयो थतो मामेव स्योतिःस्वरूपं खङ्ग 

भावयन्ति अतो मामेवोपासितव्यं सवैरप्यहमेव स्वात्मतयोपासितव्यः 

यत्सर्वाधिकरणं तदेवोपासितव्यम् ॥ १८ ॥ तत् कि भान्वादिभास्यं तत् 

क्ासनमर्हतीत्यत आह-- नैवेति ! एते प्रकाशवन्तोऽपि नैव भासयन्तीत्यथः । 

कि तत केत्यत्र- विश्रश्वरामिधमिति । कि तत् त्वद्विममित्यत्र-तदेवाह- 

मिति ॥ १९ ॥ स्वाज्ञः केनोपायेन संसृतिपारान्युच्यत इत्यत्र यो हि सुसुष्षुः 

अहरहरभ्यर्च्यैति । तदेव स्न्नं स्वामिषेचितम् ॥ २० ॥ 

अनभ्यर्च्यारनादौ कवे प्राित्तम् 

तदन्यं नाश्नीयात् फटमन्नमन्यद्रा । यदश्नीयाद्रेतोभक्षी 

भवेत् । नापः पिवेत् । -यदि पिवेत् पूयपो भवेत् । प्रमदेनेकद 

नम्य मां भुक्त्वा मोजयित्वा केरान् वापयित्वा गव्यानां 

पश्च संगृह्योपोष्य जहे रद्रल्लानम् । जपेत्तिवारं शद्राचुवाकम् । 

आदिय पयन्नभिष्यायन् स्वकरतकरमङरद्र देरव मन्त्रैः कयान्माजनम्। 

ततो भोजयित्वा ब्राह्मणान् पूतो मवति । अन्यथा परेतो 

यातनामहनुते । पत्रैः फरठैर्वा जचैर्वाडन्येवाऽभिपूज्य विश्वेश्वरं मां 

ततोऽश्रीयात् ॥ २१॥ 

मामेवमनम्थच्य॑यो ˆ भोजनादिव्यापारं करोति स प्रत्यवैतीत्याह- 
तदिति । यत एवमतः पत्रैरिति । सोऽयमर्च॑को मत्प्रसादभाक् भवतीत्यथः ॥ २१॥ 

सवैपातकपावनं शिवाभ्ययेनम् | | 

कापिदेन पयप्ताऽभिषिच्य सद्रसूक्तेन मामेव शिवलिद्गरूपिणं 

ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति । काण्डिन दुघ्नाअमिषिच्य सुरापानात् 
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पूतो भवति । काप्छिनाज्येनाभिषिच्य प्व्णस्तेयात् पूतो मवति । 

मघुनाऽभिषिच्य गुरुदारगमनात् पूतो मरति । पितया रकरयाऽभि- 

षिच्य सवैजीववधात् पूतो मवति ॥ २२॥ 

मदचैनैव नह्हत्यादिसर्वमहापातकभज्ञनीत्याह-कापिङेनेति ॥ २२ ॥ 

सुक्त्यादिसाधनं शिवराभिषेचनम् 

्षीरादिमिरेतैरभिषिच्य सर्वानवाप्नोति कामान् । इत्येकैकं 

महाप्रप्यहातं महाप्रस्थशतमानैः रतैरभिपून्य सुक्तो भवति 

संसारखन्धनात् ॥ २२ ॥ 

भवबन्धमोचनार्थं कापिरक्षीरदध्याल्यशर्कयादीनां इत्येकेकमित्यादि । 
रा त्रित्पर्परिमितप्रस्थरातं महाप्रस्य उच्यते ॥ २३ ॥ 

रिवसायुज्यसाधनं शिदासिपेचनम् 

मामेव रिवलिङ्गहपिणमादरायां पोर्णमात्यां वाऽमावास्योयां 

वा महाव्यतीपाते प्रहणे संकरान्तावमिषिच्य तिडः सतण्डुटेः सयवैः 

संपूल्य बिल्वदछेरम्यव्यं काप्ठिना[ला]न्यान्वितगन्वपतारधूपैः परि- 

कल्प्य दीपं नैवेद्यं साज्यसुपहारं कल्पयित्वा दद्यात् पृष्पाञ्चलिम् । 

एवं पयतोऽम्यच्य मम परायुन्यमेति ॥ २४.॥ 

मत्पूजञेव मत्सायुज्यकारणमित्याह--मामेवेति ॥ २४ ॥ 

चन्द्रादिलोकसाधनं रि्ाभिलोचनम् 

` शतैर्महप्रप्थेरखण्डेप्तण्डुडेरमभिषिच्य चन्द्रटोककामश्चन्द्रू- - 

छोकमवाभ्रोति । तिडेरेतावद्धिरमिषिच्य वायुरोककामो वायुटोक- 
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मवाप्नोति । मिरेतावद्धिरमिषिच्य वरुणलोककामो वरुणलोक- 

मवाप्नोति । यवेरेतावद्धिरमिषिच्य सुथंरोकक्रामः सूथंरोक्रमबाप्रोति। 

एतेरेतावद्धिर्हिरणेरमिषिच्य खगैटोककामः खर्गलोकमवापरोति । 
एतेरेतावद्धिश्वतुर्युणिरमिषिच्य बह्मरोककामो ब्रह्यरोकमवाप्रोति । 

एतैरेतावद्धिः शतगुणेरमिषिच्य चतुरं ब्रह्मकोशं यन्मृलयुनाव- 
पष्यति । तमतीत्य मल्लोककामो मह्छोकमवाप्नोति नान्यं 

मह्ोकात् परं यमरवाप्य न शोचति न स पुनरावतते न ष 

पुनरावतंते ॥ २९ ॥ 

चन्द्रोकादिसर्वरोकापिसाधनमपि मत्पूजेत्याह--शतेरिति । ̂ “ ब्रह्मणः 

कोरोऽसि `” इति श्रुत्युरोधेन प्रणवो हि ब्रह्मकोशः तं--रकिविरोषणविरिष् ! 
व्यष्टिसमषटयात्मकस्थूठसृष््मबीजाधमात्ररतदारोपापवादायिष्ठानविश्वविराडत्रा- 
दिद्वितुर्याविकस्पान्तमेदेन चतुर्जाङं यत्स्वरूपं विमृत्यु तत्प्रणवं बह्मराकं वा 
अतीद मह्ोककामो म्लोकमवाप्रोति नान्यं महोकात् परं अस्ति मुसुक्षुः 
यम्वाप्य न शोचति ! न स पुनरावतैते-आव्त्तिरवधारणार्था । ̂ “यावदा- 
युषं बहमटोकममिसंपद्यते न च पुनरावतते ?› इति श्रुतेः, ८ यद्रत्वा न 
निवतन्ते तद्धाम परमं मम इति स्मृतेश्च ॥ २९ ॥ 

काशीवासिनां शेवतारकोपदेशान्मुकतिखभः 

िङ्गरूपिणं "मां संपून्य चिन्तयन्ति योगिनः सिद्धाः 

सिद्धि गताः यजन्ति यज्वानः | मामेव स्तुवन्ति वेदाः साङ्गाः 

सोपनिषदः सेतिहापाः । न मत्तोऽन्यदहमेव सर्वम् । मयि सर्व 
पतिष्ठितम् । ततः काश्यां प्रयतेरेवाहमन्वहं पूज्यः ॥ २६ ॥ 

1 नान्यं लोकात्-अ १,अ२,क, 
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तत्र गणा रौद्रानना नानामुखा नानाशल्रषारिणो नाना- 

रूपधरा नानाचिहिताः । ते स्वं म्मदिग्धाङ्ञा रुदाक्षाभरणाः 

कृताज्ल्यो नित्यममिध्यायन्ति । तत्र पष॑स्यां दिशि ब्रह्मा 

कृताज्ञङिरिहर्निक्ं मामुपास्ते । दक्षिणस्यां दिशि विष्णुः कृत्वेव 

मूर्घाज्ञटि मासुपास्ते । प्रतीच्यामिन्द्रः सन्नताङ्ग उपास्ते | 

उदीच्यामभिकायमुमाऽुरक्ता हेमाङ्गविमूषणा हेमवल्ञा मारुपापते 

मामेव देवाश्चतुमूतिषराः ।} २७ ॥ 

दक्षिणायां दिशि सुक्तिस्थानं तन्मुक्तिमण्डपसक्ञितम् | 

तत्रानेकगणाः पालकाः सायुधाः पापवातकाः । तत्र ऋषयः शिवाः 

पाञ्चुपता महाशेवा वेदावतंसं शेवं पशचाक्षरं जपन्तस्तारकं सप्रणवं 

मोदमानास्तिष्ठन्ति । तत्रैका रतरवेदिका । तत्राहमापीनः काश्यां 

वयक्तद्कणपाञ्छेवानानीय स्वस्याङ्के संनिवेश्य भसितसद्राक्षमूषितानु- 
पस्ृश्य मा भूदेतेषां जन्म मृतिश्चेति तारकं शैवं मचसुपदिशामि । 

ततस्ते मुक्ता मामदुविशन्ति विज्ञानमये*नाङ्धेन । न पुनरावतेन्ते 

इताशनप्रतिष्ठं हविरिव । तत्रेव सुक्त्यथमुपदिरयते वोऽयं मन्लः 

पश्चाक्षरः । तन्सुक्तिस्थानम् । तत ओंकाररूपम् । ततो मदपित- 

कर्मणां मदाविष्टचेतसां मदरुपता भवति । नान्यिषामियं ब्रहमविेयं 

ब्रह्मविद्या ॥ २८ ॥ | 
मुमुक्षवः. काश्यामेवाप्तीना वीय॑बन्तो विद्यावन्तो विज्ञानमयं 

ब्रह्मकोशं चतुर्नां ब्रह्मकोहं यं मृत्युनावपदयति यं बरह्मा नावपर्यति 

1 ना घेन-ञअ १, अ २) क, 



१४६ भस्मजाबाखोपनिषत् 

यं विष्णुर्नावपक््यति यमिन्द्रा्मी नावपदयेतां यं वरुणादयो नाव- 

परयन्ति तमेव तत्तेनःष्टुषटविडमावं हैममुमां संश्छिष्य `'वघरन्तं 

दरकोटिपमप्रमं चन्द्रकिरीट सोमसूथाभचिनयनं भूतिभूषितविग्रहं 
शिवं मामेवमभिध्यायन्तो सुक्तकिलिनिषास्त्यक्तबन्धा मय्येव डीना 

मवन्ति ॥ २९ ॥ 

अहमेव सर्वाप्यो मदतिरिक्तं न किचिदस्तीत्याह- लिङ्गेति ॥ २६॥ 
्रहमविष्णुष्देन्द्रमेदेन देवा्तुमूर्विधरा मामुपासत इति । स्पष्टोऽथेः ॥ २७ ॥ 
ततस्ते स्वातिरिक्तभ्रमतो विमुक्ता मामनुविशन्ति ॥ २८ ॥ विज्ञानमयं 
ब्रह्मकोरां विं तत् { यथाव्याख्यातं चतुजलि ब्रह्मकोशं यं भृत्युः स्वात्मविस्पृतिः 
प्रमादः, “प्रमादं वे मृत्युमहं नवीमि ? इति स्मृतेः । स॒ मृत्युः नावपदयति । 
तत्तेजःप्ुष्टविडभावं विरादभावम् ॥ २९ ॥ 

काश्यामप्रमदेन वल्तव्यप् 

ये चान्ये कायां परीषकारिणः प्रतिग्रहरतास्त्यक्तमस्मधारणा- 

स्तयक्तस्द्रक्षषारणाप्त्यक्तपोमवारव्रताप्त्यक्तगृहयागाप्त्यक्तविधेश्वरा- 

चैनाप्त्यक्तपन्चाक्षरनपास्यक्तमेरवार्चना मेरवीं घोरादियातनां नाना 

विधां काश्यां परेता मुक्त्वा ततः शुद्धा मा प्रप्न्ते च । अन्तगे रेतो 
मूतं पुरीष वा विखनन्ति तदा तेन सिञ्चन्ते पितृन् । तमेव पापकारिणं 

मरतं पयन्नी्टोहितो भैरवस्तं पातयल्यश्लमण्डले ज्वलन्ज्वलन- 
'कुण्डेष्वन्येष्वपि । ततश्चाप्रमादेन निवसेदप्रमदिन निवसेत् कायां 

टिङ्गरूपिण्यामित्युपनिषत् ॥ ६० ॥ 

" वेसन्तध्व-अ १, क, ° कुटे--अ ९, क, 



द्वितीयोऽध्यायः १४५७ 

लयक्तगृहयागाः ओपासनादिहोमाः । काङीमरणप्रमावतो न हि मद्धामत- 
ङ्च्यवन्त इत्यर्थः । मामेव प्रपद्यन्ते । यतः कायां विश्वदास्तारकसुपदिरायतः 

सवे मुमुक्षवः कारीमधिश्रित्य अप्रमादेन वसन्तु । एवं वसतां विधेशोपदिष्ट- 

तारको विन्ेरामावप्रदो भवति । कारीकषत्रं विशवेश्वरतनुत्वेन संमान्याग्रमादेन 

वस्तन्यमित्यर्थः ॥ ३० ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्योपनिषद्रहययोगिना 
भस्मजानारुविदृतिखिखिता रिवगोचरा । 
जाबारविद्रतिप्रन्थः पञ्चारदधिक दतम् ॥ 

इति श्रीमदीशाद्यशेत्तरतोपनिषच्छाख्विवरणे सप्ताशीतिसङ्खयापूरकं 

भस्मजाबालोपनिषद्धिवरणं सम्पूण॑म् ॥ 



सद्रहुदयोपनिषत् 

सह नाववतु--इति शान्तिः 

सर्वदेवात्मकदेवविषयः श्कश्रश्नः 

प्रणम्य शिरसा पादौ शुको व्यापपवाच ह । 

को देवः सरमदेवेषु कस्मिन् देवाश्च सवशः ॥ १ ॥ 

कस्य शुशरषणाचनित्यं भ्रीता देवा मवन्ति मे । 

यद्रह्म रुदहदयमहा विदयाप्रकारितम् । 

तद्भह्ममात्रावस्थानपदवीमधघुना भजे ॥ 

दृह खलु क्रृष्णयजुरवैदप्रविभक्तेयं शुदहृदयोपनिषत् रिवविष्ण्वमेदप्रकटन- 

पूर्वैकमुमामदेश्वपसार्वात्म्यप्रकटनव्यग्रा नि्प्रतियोगिकब्रह्ममात्रपयेवसना विजयते | 

अस्याः स्वल्पग्रन्थतो विवरणमारमभ्यते । श्रीडुकन्यासप्रश्नप्रतिवचनरूपेय- 

माख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था । आख्यायिकामवतारयति--प्रणम्येति } उवाच 

ह--किमिति !--को देवं इति ॥ १ ॥ 

सुद्रस्य समैदेवात्मकत्वम् 

तस्य तद्रचनं श्रुत्वा परत्युवाच पिता शुकम ॥ २॥ 



सदहदयोपनिषत् १४९ 

सवैदेवात्मको रुद्रः सवै देवाः शिवात्मकाः । 

रदरस्य दक्षिणे पारव रवि्रैह्या अयोऽ्यः ॥ ३ ॥ 

वामपाश्चं उमा देवी विष्णुः सोमोऽपि ते चयः | 

या उमा सा खयं विष्णुर्यो विष्णुः सहि चन्द्रमाः॥४॥ 

इति श्ुकप्रश्ोत्तरं श्रीवेदव्यास आह-- तस्येति ॥ २ ॥ श्रीबेदच्यास 

उवाच सवैदेवात्मक इति ॥ ३-४ ॥ 

शिबविष्ण्वोरेक्यम् 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शेकरम् । 

येऽर्चयन्ति हरिं भक्त्या तेऽच॑यन्ति वृषध्वजम् ॥९॥ 

ये द्विषन्ति विरूपाक्ष ते द्विषन्ति जनादनम् । 

ये शं नामिनानन्ति ते न जानन्ति केशवम् ॥ £ ॥ 

रुद्रात् प्रवते बीजं बीजयोनिजेनादनः । 

योश्द्रः स्त खयं ज्यो ब्रह्मा स्त हूताक्षनः ॥ ७ ॥ 

बह्मविष्णुमयो रुद्र॒ अग्रीषोमात्मकं जगत् । 

पुलिङ्क सवेमीशानं खीखिङ्गं मगवत्युमा ॥ < ॥ 

उमारद्रात्मिकाः सर्गः प्रजाः स्थावरनङ्गमाः । 

व्यक्तं सर्वमुमारूपमन्यक्तं तु महेश्वरम् !॥ ९ ॥ 

उमाक्करयोर्योगः प योगो विष्णुरुच्यते । 

यस्तु तस्मै नमस्कारं इ्याद्धक्तिपतमन्वितः ॥ १० ॥ 

रिवविष्णवेरेकत्वावगमायेदमाह--ये नमस्यन्तीति ॥ ५--७ ॥ पुलिद्ं 

स्ैमीानं दानरूपं, खीखिङ्गं भगवत्युमा उमारूपम् ॥ ८-१६ ॥ 



१५०५ सद्रहुदयथोपनिषत् 

अत्मनसखेविष्यम् 

आत्मानं परमात्मानमन्तरात्मानमेव च । 

ज्ञात्वा त्रिविधमात्मानं प्ररमात्मानमाश्रयेत् ॥ ११ ॥ 

अन्तरात्मा मवेह्रद्या परमात्मा महेश्वरः । 

सर्वेषामेव मूतानां विष्णुरात्मा सनातनः ॥ १२ ॥ 

खदस्य तरिमूतित्वम् 

अप्य तरटोक्यवृकतस्य मूमौ विरपशासिनः । 
अग्रं मध्यं तथा मूं विष्णुब्रहममहैश्वराः ॥ १६ ॥ 

कार्यं विष्णुः क्रिया बह्मा कारणे तु महेश्वरः । 

प्रयोजनार्थ रुद्रेण मूतिरेका त्रिधा कता ॥ १४ ॥ 

धर्मा रुद्रो जगद्विष्णुः सर्व॑ज्ञानं पितामहः ॥ १९ ॥ 

खीतनात् सवेपापविसुकिः 

श्रीरुद्र शुद्र रुटरेति यप्तं ब्रूयाद्विचक्षणः । 

कीतेनात् सवेदेवस्य पर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १६ ॥ 
रुद्रो नर उमा नासै तस्मे तस्ये नमो नमः॥ १७ ॥ 
रुदो ब्रह्मा उपा वाणी तस्मे तस्ये नमो नमः | 

श्द्रो विष्णुरमा शक्ष्मीस्तप्मे तप्ये नमो नमः ॥ १८ ॥ 

शद्रः सूय उमा छाया तस्मे तस्यै नमो नमः| 
रदः सोम उमा तारा तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ १९ 1 . 



श्रहदयोपनिषत् १५१ 

रुद्रो दिवा उमा रात्रिष्तस्मे तस्थै नमो नमः | 
रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ २० ॥ 
रुद्रो वदहिरूमा खाहा तस्मे तस्यै नमो नमः | 
रुद्रो वेद उमा शां तस्मै तस्ये नमो नमः ॥ २१॥ 
रदो वृक्ष उमा बही तप्मै तस्यै नमो नमः| 
द्रो गन्ध उमा पुष्पं तस्मै तप्ये नमो नमः ॥ २२॥ 
रुद्रोऽथ अक्षरः सोमा तस्मे तस्ये नमो नमः | 
रद्र शिङ्गमुमा पीठं तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ २६॥ 
मरवेदेवात्मकं रदं नमस्डर्यात् प्रथक़थक् । 
एमिमन्तपदेरेव नमस्यामीकपार्षती ॥ २४ ॥ 
यत्र यत्न भवेत् सराधैमिमं मन्तर्ुदीरयेत् | 

नह्महा जलमध्ये तु सव॑पपिः प्रसुच्यते ॥ २९ ॥ 

रिवदक्त्यात्मकं सर्वे तदतिरिक्तं न रविचिदस्तीति ज्ञानात् पञ्चमहा- 
पातकी विलीयत इत्याह--ुद्र इति ॥ १७-२५ ॥ 

सर्वस्य कारणानतिरिक्तत्वम् 

स्वापिष्ठानमदरन्द्ं परं ब्रह्म सनातनम् । - 

सच्िदानन्द्रूपं तदवाङ्मनप्तगोचरम् ॥ २६ ॥ 

तस्मिन् सुविदिते सवं विज्ञातं स्यादिदं ज्ुक । 

तदात्मकत्वात् सर्वस्य तप्मद्धिन्ने न हि कचित् ॥ २७ ॥ 

कारणब्रह्मातिरिक्तं न किचिदस्तीत्याह--सर्वांधिष्ठानमिति॥ २६-२७॥ 



१५२ द्हृदयोपनिषत् 

परापरविययोः स्वरूपम् 

द्रे विधे वेदितव्ये हि परा चैवापरा चते। 

तत्रापरा तु विदेषा ऋगवेद यजुरेव च ॥ २८ ॥ 

सामवेदष्तथाऽ्यवेवेदः शिक्षा मुनीश्वर । 

कल्पो व्याकरणं चैव निक्तं छन्द एव च ॥ २९ ॥ 

ज्योतिषं च तथाऽनात्मविषया अपि बुद्धयः । 
अथेषा प्रमा विद्या ययाऽऽत्मा परमाक्षरम् ॥ ३० ॥ 

यत्तद्रेदेयमग्राह्यमगोत्रं हपव्नितम् । 

अच्चुः्ोत्रमत्यर्थं तदपाणिपदं तथा ॥ २१ ॥ 
नित्यं विमुं सवगतं सुसृष््मं च तदव्ययम् । 

तद्भुतयोनि परयन्ति धीरा आत्मानमात्मनि ॥ ३२ ॥ 
यः सवेज्ञः परवविद्यो यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादत्तन्नरूपेण जायते जगदावदिः ॥ ३३ ॥ 

सुण्डकोपनिषत्पएमतात्परयाथमाचष्टे-दवे विधय इत्यादिना ॥ २८-४२ ॥ 

अक्षरज्ञानदेष संसारविनाशः 

पत्यवद्ाति तत् सवं रन्जुसर्षवदास्थितम् । 
तदेतदक्षरं सत्यं तद्विज्ञाय विमुच्यते ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानादेव हि संसारविनाशो नैव कर्मणा । 
श्रोत्रियं जह्मनिष्ठं स्वगुरं गच्छे्यथाविधि ॥ २९ | 
गुरुस्तस्मे परां विद्यां दचाद्रह्यात्मनोभिनीम् । 



छदरहदयोपनिषत् १५३ 

गुहायां निहितं परक्षादक्षरं वेद् चेन्नरः | ३६ ॥ 

दित्वाऽविद्यामह म्रन्थि शिवं गच्छेत् सनातनम् | 

मुमुक्षोः प्रणवोपास्तिप्रक्ररः 

तदेतदश्तं सत्यं तद्द्वयं सु्॒चुमिः ॥ ३७ ॥ 
धनुस्तारं रये ह्यात्मा ब्रह्म तह्स््यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ ६८ ॥ 

रक्ष्यं सर्वगतं चैव शारः पवेगतो सुखः । 

वेद्धा पवगतश्चैव शिवहृक््यं न संरायः ॥ ६९. ॥ 

न तन्न चन्द्राकवपुः प्रकाराते न वान्ति वाताः सका देवताश्च | 

प॒ एष देवः कृतमावमूतः रूपं विश्युद्धो विरजाः प्रकारत ॥४०॥ 

जीवेशमेदस्य कतपिततवम् 

द्रौ सपर्णौ शरीरेऽस्मिन् जीवेशाख्यो पह स्थितौ । 

तयोर्जीविः फलं मुङ्क्ते कमणो न महेश्वरः ॥ ४१ ॥ 

केवलं साकिरूपेण विना भोगे महेश्वरः । 

प्रकाराते स्वयं मेदः कलितो मायया तयोः ॥ ४२ ॥ 

च्टाकाङ्चमडाकाक्ो यथाऽऽकारेप्रमेदतः । 

कद्ितौ परमौ जीवषिवरूपेण करितो ॥ ४६ ॥ 

तत्वतश्च रिवः साक्षाचिज्ीवश्च स्वतः पदा । 

चिचिदाकारतो मिन्ना न भिन्ना चित््वहानितः ॥ ४४॥ 
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चितश्चिन्न चिदाकाराद्धियते जडष्पतः । 

भिद्यते चेज्डो मेदधिदेका सवदा खं ॥ ४५ ॥ 

तर्व॑तश्च प्रमाणाच्च चिदेकत्वन्यवस्थितेः । 

यथा परमाकाराप्रविभक्तमेदतो घटाकाङमटाकारा(रो तत्) स्थानीयौ 
जीवेरौ विकल्पितावित्यथः ॥ ४३ ॥ ओपाधिकोऽयं जीवेशमेदो न तात्तिक 
इयाह--तत््वतथ्चेति । जीवेरादनुस्यूतचिचिदाकारते मिना जीवेशानुगता 
चित् चिदाकारतः चि्टिकल्पिताकारतः उपाधितो भिना, स्वरूपतो न भिन्ना, 
कुतः ! चित्वहानितः, स्वरूपभेदे स्वरूपहानिः स्यादिः ॥ ४४ ॥ चितो या 
चित् सा चिदाकारादुपाधितो भिद्यते, उपाधीनां जडरूपत्वाद्रेदो युज्यत 
इत्यर्थः । जडापायेऽजडं बह्मावरिष्यत इत्याह-- भिद्यत इति । जीवेदा- 
विकल्पितोपाधिकरृतमेदापाये निरुपाधिकेयं चिदेकेव भवति ॥ ४९ ॥ निरुपाधि. 
कचित् एकत्वे हेतुमाह-तकंत्चेति ॥ 

इद्तक्ञानाच्छोकमोहनिग्त्तिः 

चिदे कत्वपरिज्ञाने न शोचति न सह्यति । 

उद्वैतं परमानन्दं शिवं याति तु केवलम् ॥ ४६ ॥ 

अधिष्ठानं परमस्तस्य जगतः सत्यविद्धनम् | 

अहमस्मीति निध्िव्य वीतशोको भवेन्मुनिः ॥ ४७ ॥ 

शह्रीरे खयं ज्योतिस्खरूपं स्व॑साक्षिणम् । 

क्षीणदोषाः प्रपहयन्ति नेतरे माययाऽऽवृताः ॥ ४८ ॥ 

एव॑ूपपरिज्ञानं यत्यासित परयोगिनः । 

ङु्रचिहमनं नारित तप्य पूरण॑स्वखूपिणः ॥ ४९ ॥ 
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आकाशमेकं संपूर्ण ऊुत्चिन्नेव गच्छति । 

तद्रत् खात्मपरिज्ञानी ुचचिन्नैव गच्छति ॥ ५० ॥ 

सयोह वेतत् परमं ब्रह्ययो वेद् वे सुनिः। 

ब्रह्मैव मवति ख्यः परचचिदानन्दमात्रकः | इत्युपनिषत् ॥९१॥ 

प्रत्यक्परचिदैक्यज्ञानफठमाह-- चिदिति ॥ ६६-५० ॥ यो यदा 
निर्विरोषं ब्रह्म स्वमात्रमिति जानाति स तदैव ब्रहैव भवति । वेदनसमकाठं हैव 
भवतीत्यर्थः । इत्युपनिषच्छब्दः रुद्रहदयोपनिषत्परिसमाध्यथंः ॥ ९१ ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्भह्ययोगिना । 
रुद्रहदयोपनिषदवयाख्यानं छिखितं घु । 
श्रीरुद्रहदयव्याख्याम्रन्थः पञ्चारदीरितः ॥ 

इति श्रीमदीरादयष्टोत्तररतोपनिषच्छान्नविवरणे पश्वाशीतिसङ्खयापूरकं 
शद्रहृदयोपनिषद्धिवरणं सम्पूणम् ॥ 
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आप्यायन्तु--इति शान्तिः 

रुद्राक्षविषयो भुदुण्डप्रश्नः 

अथ हनं कालाचिश्दं मुण्डः पप्रच्छ--कयं सद्रक्षोसपत्तिः, 

तद्धारणात् किं फरमिति ॥ १ ॥ 

रुदाक्षोपनिष्द्रेयमहारुद्रतयोज्ज्वरम् । 
प्रतियोगिविनि्क्तरिवमात्रपदं भजे ॥ 

इह खदु सामवेदप्रविभक्तेयं खाक्षजाबारोपनिषत् स्राक्षेयत्ताप्रकटनव्यप्र 
ब्रहममात्रपयैवसनना विजयते । अस्याः स्वल्पग्रन्थतो विवरणमारमभ्यते । सुसुण्ड- 
काराभिरुदप्श्प्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका विद्यास्तत्यर्था । आख्यायिकामवतार- 
यति-- अथेति । भुसुण्डः सहजयोगित्वेन कृतक्रत्योऽपि स्वाज्ञानां स्वातिरिका- 
विघ्यापदतत्कायैजातारोपापवादाधारनिराधारसविरोषनिविरोषक्ञानं चित्तशुद्धि विना 
नोदेति, चित्तुद्धिविमूतिरराक्षधारणादते न संमवतीत्याढोच्य, भस्मजाबाठो- 
पनिषदि भस्मेद्रूनत्िपुण्ड्रिवप्रूजाविधिश्च रिवेन प्रकटितः, तत्रैव साक्ष 
धारणविधिरपि संक्षेपत उक्तः भगवन्मुखेनैव, इदानीं खट्ाक्षतद्रारणारक्षणं 
तत्फलं च प्रकटितं चेत् श्रद्धया स्वाज्ञटोको शद्राक्षधारणं करोति, तेनेश्वरप्रसाद- 
चित्तश्ुद्विसंजातज्ञानह्ारा कृताथ मवेत्, इत्यनुकम्पया कारानिर्रं भुसुण्डः 
पप्रच्छ । ह इत्येतिद्या्थः ॥ १ ॥ 
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सद्राक्ोतत्तिः 

तं होवाच भगवान् काला्िषट्र । विपुरवधाथंमहं निमी- 

छिताक्षोऽमवम् । तेभ्यो जबिन्दवो भूमौ परतितास्ते रुद्राक्षा 

जाताः । सर्वानुग्रहार्थाय तषां नामोच्चारणमात्रेण दह्गोप्रदानफटं 

दशनस्परशनास्यां द्विगुणफटमत ऊध्वं रक्तं न शक्रोमि ॥ २॥ 

तत्रेत छोका मवन्ति- 

कस्मिन् स्थितं तु कि नाम कथं वा षार्थत्त नरैः | 
कतिमेदस॒खान्यत्न केम॑न्तरेधार्थते कथम् ॥ ६ ॥ - 

दिव्यवषप्हछ्राणि चश्षुरुन्मीलितं मया । 

मूमावक्षिषृटाभ्यां तु पतिता जर्बिन्दवः ॥ ४ ॥ 

तत्राश्रुबिन्दवो जाता महास्दाक्षवृक्षकाः । 

स्थावरत्वमनुप्राप्य मक्ताजुग्रहुकारणात् ॥ ९ ॥ 

भुसुण्डेनेवं प्रष्ठः तं दोवाच भगवान् काठभ्निरद्रः । किमिति! 

त्रपुरबधाथेमिति ॥ २ ॥ स्वोक्तार्थे मन्तरानपि प्रमाणयति--तत्रेते शोका 
भवन्तीति ॥ ३ ॥ इयाराडूबाह-- दिग्येति ॥ ४-५ ॥ 

सदरक्चश्ारणजपफरप् > 

भक्तानां घारणान् पापं दिवारातरिक्ृतं हरेत् । 

टश्च तु दशनात् धृण्यं कोरिप्तद्धारणाद्धवेत् ॥ ६ ॥ 

तस्थ कोटिशतं पण्यं छमते धारणान्नरः । 

लक्षकोरिमहशाणि छक्षकोरिरितानि च ॥ ७ ॥ 
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तस्ञपाह्टुभते पण्यं नरो रुद्राक्षषारणात् । 

तद्वारणाजपफख्माह-भक्तानामिति ॥ ६-७ ॥ 

शदराक्षणामुत्तमादिभेदाः 

धात्रीफर्प्रमाणं यच्छरष्ठमेतदुदाहतम् ॥ ८ ॥ 

बदरीफलमात्रं तु मध्यमं प्रोच्यते बुधैः । 

अधमं चणमात्रं स्यात् प्रक्रियेषा मयोच्यते ॥ ९ ॥ 

उत्तमादिभेदेनास्य तरैविध्यमाह--धात्रीफख्प्रमाणमिति ॥ ८-९ ॥ 

शदाक्षाणां ब्रह््षत्नादिजातिभेदाः 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्राश्वेति शिवाज्ञया । 

वृक्षा जाताः परथिन्यां तु तजातीयाः श्ुमाक्षकाः ॥ १० ॥ 

धेताप्तु बराह्मणा ज्ञेयाः क्षत्रिया रक्तवणकराः । 

पीता वैश्यास्तु विज्ञेयाः कष्णाः दद्रा उदाहृताः ॥ ११ ॥ 

ब्राह्मणो बिग्रयान्डरेतान् रक्तान् राजा तु धारयेत् । 

पीतान् वेदयस्तु बिश्रयात् कष्णाज्छद्रस्तु धारयेत् ॥ १२ ॥ 

तत्प्रविभक्तबहक्षत्रादिजातिरुदाक्षा नहयक्षत्रादिमिर्घार्या इत्याह --ग्राह्यणा 
इति ॥ १०-१२ ॥ 

सद्राक्नाणां ब्राह्याग्राह्यविभागः 

पमाः ज्लिग्धा दृढाः स्थूलाः कण्टकैः संयुताः शुभाः । 

कृमिदष्टं छिन्नमिन्नं कण्ठकैर्हीनमेव च ॥ १३ ॥ 
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ब्रणयुक्तमयुक्तं च षड् रुदराक्षाणि वजयेत् । 

स्वयमेव कृतद्वारं रुद्राक्षं स्यादिहोत्तमम् ॥ १४ ॥ 

यत्तु पौरुषयत्नेन कृतं तन्मध्यमं मवेत् । 

समान् ल्लिगधान् इढान् स्थूलान् क्चौमसूत्रेण धारयेत् ॥ १९ ॥ 

पर्वगात्रेण सौम्येन सामान्यानि विचक्षणः | 

निकषे हेमरेखाभा यस्य रेखा प्रदशयते ॥ १६ ॥ 

तदक्षमुत्तमं विद्यात् तद्धार्यं शिवपूजकैः । 

तहुणदोषप्रकटनपू्वकमयं प्रह्योऽयमम्राह्य इत्याह-- समति ॥१३-१६॥ 

शिखाडऽदिस्थनेषु धारणामेदः 

शिखायाकरुद्रक्षं तरिरातं शिरसा वहेत् ॥ १७ ॥ 

पटु्िशतं गरे दध्याह्होः षोडशषोडश । 

मणिबन्ये द्वादशैव स्कन्ये "पञ्चरातं वहेत् ॥ १८ ॥ 

अष्टोत्तररतै्माछासुपवीतं प्रकल्पयेत् । 

द्विसरं त्रिप्तरं वाऽपि पराणां पञ्चकं तथा ॥ १९. ॥ 

पराणां सप्तकं वाऽपि बिभृयात् कण्ठदेश्षतः । 

मुङटे कुण्डटे चेव कर्णिकाहारकेऽपि ग ॥ २० ॥ 

केयुरकटके सत्रं कषिबन्धे विरोषतः । 

सुपे पीते सदाकरार रुद्राक्षं षारयेन्नरः ॥ २१ ॥ 

+ साम्थेन---क. ° पृश्चददा-अ १, 
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त्रिहातं त्वधमं पश्चरातं मध्यपसुच्यते। 

पहशमुत्तमं प्रोक्तमेवं मेदेन धारयेत् ॥ २२ ॥ 

शिखाऽऽदिस्थानेषु धारणामेदमाह--शिखायामिति ॥ १७-२२ ॥ 

त॒त्तत्त्थानधारणामन्ताः 

रिरसीक्चानमन्तेण "कण्डे तत्पुरुषेण तु । 

अघोरेण गे धार्ये तेनेव हृदयेऽपि च ॥ २६ ॥ 

अधघोरवीजमन्तेण करयोर्धारयेन् सुधीः | 

पञ्चारादश्चरथितान् व्योमन्याप्यमिचोदरे ॥ २४ ॥ 

पञ्च ब्रह्मभिरङ्धश्च त्रिमाला पच्च सप्त च| 

ग्रथित्वा सूढमन्त्रेण सर्वाण्यक्षाणि धारयेत् ॥ २५ ॥ 

तत्तन्मन्त्रोचारणपूर्वैव तत्तत्स्थाने धार्यमित्याह -- शिरसीति ॥ २३ ॥ 
रुद्राक्षाणां मध्यविरुपितन्योमन्याप्यभिचोदरे रुदराक्षमघ्यस्थसुषिराकादो अका- 

रादिक्षकारान्तपश्वाशदक्षरविन्यासपूर्वकसूत्रमरन्थिभरथितान् पच्चन्रह्ममन्त्ेः पञचा- 
क्षरीमन्त्रेण चाभिमन्त्र्य, अक्षमाछिकोपनिषदुक्तरीत्था प्राणप्रतिष्ठाऽऽदिकं कृत्व 
सर्वाण्यक्षाणि धाययेदित्यथंः ॥ २४-२५ ॥ 

रुद्राक्षाणां वक्त्नमेदेन फर्भेदः 

अथ हैनं भगवन्तं कालिं मुसुण्डः पप्रच्छ रुदराक्षाणां 

भेदेन यदक्ष यत्खदूपं यत्फटमिति तत्स्वरूपं मुखयुक्तम रिष्टनिरसनं 

कामाभीष्टफटे भरूहीति होवाच ॥ २६ ॥ 

1 मुखं-उ, उ १, 
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तत्रैते छोका मवन्ति-- 

एकवक्त्रं तु शद्राक्च परतत्त्वस्वषूपकम् । 

तद्धारणात् परे तत्वे रीयते विजितेन्द्रिय; ॥ २७ ॥ 

दविवक्तरे तु मुनिश्रेष्ठ चाधनारीश्चरात्मकम् ¦ 

धारणाद्ध॑नारीकश्षः प्रीयते तस्य निलयश्च: ॥ २८ ॥ 

त्रिमुखं चैव रृद्रक्षमभित्रयस्वूपकम् । 

तद्धारणाच हुतयुक् तस्य तुभ्यति निल्यदा ॥ २९ ॥ 

चतुर्मुखं तु रृद्क्षं चतुवकतस्वरूपकम् । 

तद्धारणाचतुवेक्लः प्रीयते तत्य नित्यदा ॥ ३० ॥ 

पञ्चवक्त्रं तु रुद्राक्षं पश्चन्रह्यप्वद्पकम् । 

पश्चवक्तः स्वयं ब्रह्म पुहत्यां च व्यपोहति ॥ ३१ ॥ 

पट्वक्ल'मपि र्द्राक्षं कारतिकेयाधिदेवतम् | 
तद्धारणान्महाश्रीः स्यान्महदारोग्यसुत्तमम् ॥ ६२ ॥ 

मतिविज्ञानसंपत्तिशुद्धये धारयेत् सुधीः । 

विनायकाषिदेवं च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३६ ॥ 

सप्तवक्त्रं तु रुद्राक्षं स्तमात्रधिदेवतम् । , 

तद्धारणान्महाश्री; स्यान्महदारोग्यस्त्तमम् ॥ ३४ ॥ 

महती ज्ञानसंपत्तिः शुचिर्धारयतः पदा । 

अष्टवक्तरं तु रुद्रक्षमष्टमात्रधिदेवतम् ॥ २९ ॥ 

" मति-क, अ १,३ १, 
21 
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वस्वष्टकप्रियं चैव गङ्खाप्रीतिकरं तथा । 

तद्धारणादिमे प्रीता भवेयुः सत्यवादिनः ॥ ६६ ॥ 

नववकत्रं तु रुद्राक्षं नवशक्त्यधिदेवतम् । 

तप्य धारणमात्रेण प्रीयन्ते नव शक्तयः ॥ ६७ ॥ 

दुशावकतरं तु रद्क्षं यमदैवमुदाहतम् । 

भदु्ात् प्ररान्तिजनकं धारणाननात्र संशयः ॥ ३८ ॥ 

एकादशमुखं त्वकषं शरैकादशदैवतम् । 

तदिदं दैवतं प्राहुः पदा सो माग्यवर्षनम् ॥ ३९. ॥ 

रुद्रं हैदङ्षमुखं महाविष्णुस्वरूपकम् । 

द्रादशादिव्य्पं च बिमरत्यैव हि तत्परः ॥ ४०॥ 

जयोदशमुखं चाक्षं कामदं पिदधिदं श्भम् । 

तस्य धारणमात्रेण कामदेवः प्रप्रीदति ॥ ४१॥ 

चतुदैशामुखं चाक्षं शुदरनेत्रसमुद्धवम् । 

सर्वव्याधिहरं चैव स्वदाऽऽरोग्यमाप्वुयात् ॥ ४२ ॥ 

रुदराक्षाणां वक्वभेदं जिज्ञासुभंसुण्डो भगवन्तं प्रच्छतीव्याह- अथेति 

॥२६-३७॥ दरावक्तरुद्ाक्षद रौनं स्वातिरिक्ताविर्रान्तिकरमिय्थः।६८-४२॥ 

छाक्षधारिवञ्थानि 

मं मांसं च छ्डुनं पण्डु रि्रूमेव च । 

छेऽमातकं विदुराहममक्ष्यं वजयेन्नरः ॥ ४३ ॥ 

+ दद्नाच्छान्ति-अ २, 
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शद्रक्षधारी मयमांसादिकं कदाऽपि नास्वादयेदिवयाह-मद्मिति ॥४३॥ 

श्द्राक्षधारणामहिमा 

ग्रहणे विषुवे चैवमयने संक्रमेऽपि च । 

दशेषु पूर्णमासे च पूर्णेषु दिवसेषु च । 

रदराक्षधारणात् सयः सवैपपेः प्रसुच्यते ॥ ४४ ॥ 

रदराक्षमूरं तद्नह्या तचार विष्णुरेव च । 

तन्मुखं शुद्र इत्याहुस्तहिन्दुः सवेदेवताः ॥ इति ॥ ४९ ॥ 

ग्ररणादिपुण्यकाख्धारणात् सर्वपापनिदृत्ति तत्तिमूतित्वं सवैदेवतात्मकत्वं 

चाह --प्रहण इति ॥ ४४-४५ ॥ 

शाक्षोत्पत्तिस्तन्मदहिमा च 

अथ काटाचिरुदं मगवन्तं सनत्डमारः पप्रच्छाधीहि भगवन् 

रद्राक्षधारणविधिम् । तस्मिन् सषमये निदावनडभरतदतात्रेय- 

काल्यायनभरद्राजकपिल्वसिष्ठपिप्पखादयश्च काराथिरुदरं परिपमे- 

त्योचुः । अथ काराः किमर्थं भवतामागमनमिति होवाच । 

हद्राक्षधारणविधि वै स्व श्रोतुमिच्छामह इति ॥ ४६ ॥ 

अथ काराचिरढः प्रोवाच } रुद्रस्य नयनादुत्पन्ना श्द्राक्षा 

इति छोके ख्यायन्ते । अथ प्तदारिवः र्घहारके संहारं कृत्वा 

संहाराक्षं भङकीकरोति । तन्नयनाजञाता रद्राक्षा इति होवाच । 

त्मादद्रक्षत्वमिति काठाः प्रोवाच ॥ ४७ ॥ 

तद्द्ा्षे वाग्विषये छते दशगोप्रदानेन यत् फरमवाम्नोति 

तत् फटमश्ठते । स एव मस्मन्थोती ददरा्ष इति । तद्ुदराक्ष केण 
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धष धारणमात्रेण द्वि्हलगोपदानफटं मवति । तद्रक्ष 
कर्णयोरधार्यमाण एकरादशपृखगोप्रदानफलं भवति । एकादशरद्रत्व 
च गच्छति । तदुदरक्षे रिरि धा्यमाणे कोटिगोप्रदानफलं भवति । 
एतेषां स्थानानां करणयोः फट वक्तं न रक्षयमिति होवाच ॥ ४८। 

मनत्वुमारदरयाठपि रट्राक्षेयतामवगन्तुं काटाभ्निरं पृच्छन्तीयाह- 
अथति ॥ ४६--४८ ॥ 

सदर क्षविदयवेदनफलम् 

य दां रद्राक्षनाबारोपनिषदं नित्यम्घीते बहो वा युवा 
वा वेद् प्र महान् भवति | प्र गुरुः परवैषां मन्वाणामुपदेष्टा भवति । 

एतैरेव होमं कुर्यात् । एतैरेवाचेनम् । तथा राक्षोध्ं मृत्युतारकं 
गुरुणा छन्धं कण्ठ बाहौ शिलायां वा बध्रीत । सक््रीपवती 
भूमिदंक्षिणार्थं नावकल्पत । तस्माच्छूद्धया यां कांचिद्रां दधात् परा 
दक्षिणा मवति । य इमामुपनिपदं ब्राह्मणः प्रातरधीयानो रात्रिं 
पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवपक्ृतपापं नाशयति । मध्याहे- ˆ 
ऽधीयानः पड्जन्मकृतपापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुज्ञानो- 
ऽनेकजन्मङ्ृतपापे नाटयति षट् पदल्छक्षगायत्नीपफलमवाप्रोति 
बरह्महत्यासुरापानस्वणंस्तेयगुरुदारगमनतत्परयोगपातकेम्यः पूतो भवति 
पवेतीयेफलमरदत पतिनपंमाषणात् पूतो भवति पड्क्तिशतप्हश्चपावनो 
मवति शि्रसायुज्यमवाप्रोति न च पुनरावतैते न च पुनरावतैत 

इत्यो सत्यमित्युपनिषत् ॥ ४९ ॥ 
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रुदराक्षविद्यावेदनफरुमाह--य इति । एतैरेव मन्त्रैः होमं कुर्यात् । 
एवमुक्तप्रकारेण रदराक्षधारी रिवप्रसादतश्ित्तशुद्धि ज्ञानं चाप्य स्वातिरिक्ता- 
रिवग्रासरिवसायुज्यं, 

शिवो गुरुः दिवो वेदः रिवो देवः रिवः प्रभुः | 
रिवोऽस्पम्यहं शिवः सर्वै शिवादन्यन किञ्चन ॥ 

इति श्वुतिसिद्धरिवतच्त्वज्ञानरिवस्वरूपावस्थानरक्षणं विदेहकैवलस्यमेतीदयर्थः । 
इत्युपनिषच्छब्दः खुदाक्षजानारोपनिषत्परिसमाध्यर्थः ॥ ४९ ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्रक्षिष्योपनिषद्भह्ययोगिना । 
सुद्राक्षोपनिषट्रयाख्या ङिखिता रिवगोचया । 
रु्राक्षजानाख्न्याख्याग्रन्थः पश्चारादीरितः ॥ 

इति धीमदीशायषटोत्तररतोपनिषच्छाज्ञविवरणेऽष्टादीतिसङ्कया पूरकं 
रदराक्षजाबालोपनिषद्धिवरणं सम्पूर्णम् 



रारभोपनिषत 

भद्रं कर्णेभिः इति शान्तिः 

ब्रह्यविष्णुरुद्यणां मध्ये कोऽधिक्तमः 

अथ देनं पेप्पङादो ब्रह्माणसुवाच मो भगवन् ब्रह्म 

विष्णुरुद्राणां मध्ये को वाऽधिकतरो ध्येयः स्यत्तत््वमेव मो 

बृहीति ॥ १॥ 

र्व सन्यज्य मुनयो यद्वजन्यात्महूपतः । 

तच्छारमं त्रिपाद्रह्य स्वमात्रमवरिष्यते ॥ 

इह॒ खल्वथर्वणवेदप्रविभक्तेयं रारभोपनिषत् सवैरपि सर्वात्मतयोपास्य- 
पारमैशर्यतत्तवं प्रकटयन्ती बिजुम्भते । अस्याः स्वल्पप्रन्थतो विवरणमारभ्यते । 
पेप्पखाद ् रह्मपरशचप्रतिवचनरूपेयमाख्यायिका वियस्तुयर्था | आख्यायिकामव- 
तार्यति-- अथेति । उवाच किमिति ! भो भगवन्निति ॥ १ ॥ 

शद्रस्य भरेष्ठत्वम् 

तस्मै स होवाच पितामहश्च हे पैप्पलाद श्रुणु वाकयमेतत्॥२॥ 



क्षरभोपनिषत् १६७ 

बहूनि पुण्यानि कृतानि येन तेनेव म्यः परमेश्वरोऽसौ । 
यस्याङ्गनोऽहं हरिरिन्द्रमुख्या मोहा जानन्ति सुरेन्द्रमुख्याः ॥२॥ 

प्रथं वरेण्यं पितरं महेशं यो ब्रह्माणं विदधाति तस्मे । 

वेदांश्च सर्वान् प्रहिणोति चायं तं वे प्रभं पितरं देवतानाम् ॥४॥ 

ममापि विष्णोर्जनकं देवमीडचं योऽन्तकाडे सवेोकान् संजहार । 

स एकः ध्रेष्ठश्च वरिष्ठश्च ॥ ९ ॥ 

पैप्पखादग्रशनोत्तरं ह्मोवाचेयाह-- तस्मा इति ॥ २ ॥ श्रोतारमभि- 
मुखीक्रय परमेश्वरं सर्वकारणत्वेन सरवदेवग्ेषठत्वेन च स्तोति-- बहूनीति । 
मोहान्न जानन्ति स्वात्मेति । अनन्तकोटिजन्मसुकृतपरिपाढ्रिद्धो यदधिगमः, 
ब्रह्मादयो यदंशसंमूताः, इन्द्रादयोऽपि यत्तत्त्वं न जानन्ति, यो हि चतुरानन- 
सर्वर्थसाधक्वेदपुगप्रदाता, यः सर्वोपरमकाटे सर्वानात्मन्युपसंहरति, सोऽयं 
परमेश्वर एव स्ैदेवेषु श्रेष्ठः वरिष्ठश्च मवतीयर्थः ॥ ३-५ ॥ 

सरभस्पेणं द्देण दसिहवधः 

यो धोरं वेषमास्थाय रारमाख्यं महेश्वरः । 

नृिहं छोकहन्तारं संजघान महानरङः ॥ ६ ॥ 

हरिं हरन्तं पादाम्यामसुयान्ति सुरेश्वराः | 

मा वधीः पुरषं विष्णुं विक्रमस्व महानसि ॥ ७ ॥ 

कपया भगवान् विष्णुं विददार नखैः खरैः । 

चर्माम्बरो महावीरो वीरभद्रो बभूव इ ॥ ८ ॥ 

स॒ एको शदो ध्येयः सर्वेषां सवसिद्धये । 

कथं पुनरस्य देववरिष्त्वमिलयाकाङक्षायां ोकक्षोभकटसिहनिप्रह-बहा- 

चिरःपाटन-विशवसमैस्थितिभङ्गकरण-सर्वप्रासकारदपहरण-हाठाहरगतिङुण्ठन ~ 
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स्वपदार्चकविष्णुचक्रप्रदानादिनिर च्छुरानिग्रहालुप्रहाकरुण्ठितराक्तिसंपनेत्वात् सवे- 

देववरिषठत्वमीरास्य स्वभावसिद्धमिति देवैरप्युपास्यमानत्वं चाप्याह--यो 

घोरमिति ॥ ६ ॥ तदा हर्मि ॥ ७ ॥ देवैः प्राथितः तेषु कृष्या ॥ ८ ॥ 

देवङ्कतशरभस्तुतिः 

यो बरह्मणः पश्चमवक्वहन्ता तस्मे शद्राय नमो अस्तु ॥ ९ ॥ 

यो विस्पुलिङ्गिन रछाटजेन सर्व जगद्धस्मपात्संकरोति | 

पुनश्च खषा पुनरप्यरकषदेवं स्वतन्त्रं प्रकटीकरोति ॥ 

तस्मे रुद्राय नमो अस्तु ॥ १० ॥ 
यो वामरपैदिन जघान कां घोरं पपेऽथ हालाहरं दहन्तम् । 

दक्षादप्निनापस्तिुग्रवीर्यं तस्मे सुदाय नमो अस्तु ॥ ११॥ 
यो वामपादार्चितविष्णुने्रस्तस्मै ददो चक्रमतीव हृष्टः । 

तस्मे श्राय नमो अस्तु ॥ १२॥ 

यो दक्षयज्ञे सुरसक्घान् विजित्य विष्णुं बबन्धोरगपाशेन वीरः । 

तस्मे सुदाय नमो अस्तु ॥ १६॥ 

यो ङीख्येव त्रिपुरं ददाह विष्णुं कविं सोमसुयाभिनेत्रः । 

सवे देवाः पञुतामवापुः स्वयं तस्मात् पशुपति्मृव । 
तस्मे शद्राय नमो अस्तु ॥ १४ ॥ 

यो मत्स्यक्घुमादिवराहसिहान् विष्णुं कमन्तं वामनमादिविष्णुम् । 

विविङ्कबे पीड्यमानं सुरेशं भस्मीकृत्य मन्मथं यमं च | 

तस्मै शाय नमो अस्तु ॥ १९ ॥ 

एवंप्रकारेण बहुधा परतु्टा क्षमापयामासुर्नीखकण्ठं महेश्वरम् ।॥ १६ ॥ 
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कथं देवाः स्त॒वन्तीदयत्र--यो ब्रह्मण इति ॥ ९-१४ ॥ विविधं 
श्रमान्वितम् ॥ १५ ॥ एवं देवैः प्राथितो भगवान् तत्परार्थनामङ्गीक्ल तेषु 
प्रसादं चकारेयाह-- एवमिति ॥ १६ ॥ 

रद्रानुप्रहुः 

तापत्रयसञुद्धुतजन्म्त्युनरादिभिः । 

नानाविधानि दुःखानि नहार परमेश्वरः ॥ १७ ॥ 

एवमङ्गीकरोच्छिवः प्रार्थनं सवैदेवानाम् । 

दाङ्करो भगवाना्यो ररक्ष सकडाः प्रनाः ॥ १८ ॥ 

यत्पादाम्मोरुह्न्दरं ग्यते विष्णुनाञ्धुना । 

स्तुत्वा स्तुत्यं महेशानमवाङ्मनप्तगोचरम् । 

भक्त्या नम्रतनोर्विष्णोः प्रसादमकरोद्धिुः ॥ १९ ॥ 

ततस्तेषां तापत्रयसमुद्भूतजन्मखरत्युजरादिभिः संजातानि नानाविधानि 
दुःखानि जहार परमेश्वरः जहार निरोषमपहतवान् ॥ १७ ॥ एवमङ्गीकरोत् 
अङ्गीचकार ॥ १८ ॥ तस्य देवैरपि दुरवगमत्वमाह--यदिति । अधुनाऽपि । 
तं स्तुत्वा तत्प्रमावत इन्द्रादयो देवास्तत्प्रपादं ठेभिरे । ततो विष्णुरपि देवं 
प्रणिपय बडघा स्तुत्वा कृताञ्ल्रसामास । ततः भक्या ॥ १९ ॥ 

खद्रयाथात्म्यज्ञानफसर्प् ` ` 

यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा रह । 

आनन्दं बऋह्मणो विद्वान्न बिभेति कदाचनेति ॥ २० ॥ 

अणोरणीयान् महतो महीयानात्माऽप्य जन्तोनिहितो गुहायाम् । 

तमक्रतुं पयति वीतशोको धातुः प्रपादान्मदिमानमीशम् ॥२१॥ 
22 
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तद्याथात्म्यं तज्ज्ञानफटं चाह--यत इति ॥ २० ॥ ब्रह्मणोऽवाड्मनस- 
गोचरत्वेन न कोऽपि तत्स्वहूपं पश्यतीलयारङ्व तद्वजनख्न्धप्रसादो मुनिस्तं 
यथावत् पर्यतीयाह--अणोरिति । तमक्रतुं निविकल्पं स्वमात्रमिति, 
परयति ॥ २१ ॥ 

श्द्रमदहिमा 

वमिष्ठवेयासिकिवामदेव ' विरिच्िमुख्ये्दि भाव्यमानः | 

सनत्सुजातादि्तनातनायैरीडयो महेशो भगवानादिदेवः ।२२॥ 

सत्यो नित्यः सर्वसाक्षी महेश्षो नित्यानन्दो निविकल्यो निराख्यः। 

मचिन्त्यदक्ति्ेगवान् गिरीशः स्वातयिया कदितमानमृयः ॥ 

अतिमोहकरी माया मम विष्णोश्च सुव्रत | 

तस्य पादाम्बुजध्यानात् दुस्तरा “सुतरा भवेत् ॥ २४ ॥ 

तस्य॒ वसिष्ठादिव्रहमनिष्ठपटटेड्यनिविरोषस्वरूपमाह---वसिष्ठेति | हदि 
प्रयगभिनबह्यखूपेण भाव्यमानः तथा सनत्घुजातादिसनातनादयेः ^ ब्रह्माहं 
८‹ अहमेव ब्रह्म ?› दयनवरतं ईयः । ब्रह्मादीनामपि य आदिः सोऽयम् ॥२२॥ 
सत्यः काठत्रयाबाघ्यत्वात् । नियः निरवधिकेशर्यसम्पननत्वात् । सवैसाक्षी 
सव॑साक्ष्यमावामावेक्षितृत्वात् । महेशः महदादिप्रपञेरितृत्वात् । यदा-- 
निष्प्रतियोगिकतया महान् परमात्माऽहमेवेयवस्थातुमीश्वरत्वात् । निलयानन्दः 
भूमानन्दमात्रत्वात् । स्वाज्गश्िप्रसक्तविकल्पप्रासत्वात् निर्विकल्पः । निराख्यः 
नामरूपबाह्यत्वात् । यस्य राक्तिरवटितवटनासामरथ्यत॒ अचिन्या स्यात् 
सोऽयं अचिन्त्यदाक्तिः । सर्वेश्रत्वादचिन्यराक्तिमत्सर्वश्रत्वं वास्तव 
मियाराड्ूख्य॒स्वाविदयाकल्पितत्वे मानबाहृट््यानन दहि वास्तवमियाह-- 
स्वाविद्ययेति । स्वदृष्टयाऽविद्यमाना स्वाविदया तया सर्वसाक्षित्वमचिन्यदाक्तिम- 

" निरि्ि--अ १, अ २. ^ ुस्तरा-के, अ १,अ२,उ१, 
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त्स्वेश्ररत्वादिकं सवै कल्पितमेवेयत्र--““ पश्यतेहापि सन्मात्रमसदन्यत् ?›, 
““मद्रयतिरिक्तमणुमात्रं न विदतेः?, ““मायाक्द्टपतौ बन्धमोक्षौ नेश्वरत्व॑ न जीवता??, 
इयादिमानमूयस्त्वात् निष्प्रतियोगिकत्रह्यात्रत्वमेव वास्तवमियर्थः । भूय 
इत्यव्ययम् ॥ २३ ॥ ययेवमविद्यमानाऽविया स्वैरपि जतं राक्येयत आह- 
अतिमोहकरीति । मम ब्रह्मणो विष्णोश्चाप्यतिमोहं परिच््छिनन्रहमत्वविष्णत्वा- 
मिमान करोतीति अतिमोहकरी माया अनापन्नङवमावानां दुस्तराऽपि 
तत्पदध्यानतः सुतया भ्वेदिलर्थः ॥ २४ ॥ 

विष्णुशिवयोरभेदः 

विष्णुर्विश्वनगयोनिः स्वांशम्तैः स्वकैः सह । 

ममांशपरभवो भूत्वा पा्यत्यखिटं जगत् ॥ २९ ॥ 
विनां कारतो याति ततोऽन्यत् सकटं सषा । 

तस्मे महाग्रासाय महादेवाय रुखिने । 

महेश्वराय श्डाय तप्मे खाय नमो अस्तु ॥ २६॥ 

एको विष्णुमंहदूतं एयग्भूतान्यनेकशः । 

त्रीन् छोकान् व्याप्य मुतात्मा सुङ्क्ते विश्वयुगच्ययः ॥२७॥ 

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पश्चमिरेव च । 

हूयते च परनह्मीम्यां प्रमे विष्णुः प्रसीदतु ॥ २८ ॥ 

्रह्मर्पणं ब्रह्म हवि््रहयाभ्नो ब्रह्मणा हतम् । 

बद्यैव तेन गन्त्यं ब्रह्मक्मसमाधिना ॥ २९ ॥ 

शारा जीवास्तदङ्ेषु माति नित्यं हरिः स्वयम् । 

ब्रह्मैव शरभः सरक्षान्मोक्षदोऽयं महायुने \॥ ३० ॥ 



१७ रारभोपनिषत् 

विष्ण्वादिः रिबाद्वि्त इयत आह-विष्णुरिति । स्वांशभूतैः 
स्वकैः सह जीवकोटिभिः साकम् ॥ २५ ॥ सवप्रपञ्चस्य स्वांराजत्वे 

सलत्वं॑स्यादिवयाराङ्य प्रतिनिम्बं बिम्बमात्रवत् स्वज्ञानकाठे स्वांशनाशः 

स्वमात्रमेवेयाह -- विनाशमिति । यः स्वाज्ञादिदृष्टांऽरांरितया भातः 

तस्मै ॥ २६ ॥ पैप्पादमेदद्वनुरोधेन विष्णुिवयोनियम्यनियामकतोक्ता । 
दिवप्रसादतो विष्णुरिवभेदहैत्वज्ञानापायमारक््य तयोरभेददार्व्याय विष्णुत्वेन 

तमेव प्रार्थयति--एक इति ॥ २७ ॥ कथं पुनरस्य विश्चयज्ञमोक्तुत्वमिसत 
आह्-- चतुर्भिरिति । ““ आश्रावयेति चतुरक्षरमस्त॒ श्रौषडिति चतुरक्षरं यजेति 
द्रवक्षरं ये यजामह इति पञ्चाक्षरं द्रथक्षरो वषट्कारः 2 इति श्रुतिसिद्धमन्ततो 

यत्र यज्ञे “यज्ञो वरै विष्णुः? इति श्रुतिसिद्धे विष्णो हूयते स मे विष्णुः 
परमेश्वरः स्वज्ञान-* दत्वा प्रसीदत्वियर्थः ॥ २८ ॥ विष्णोरयजञत्वेऽपणहविरादी- 

नामनेकत्वात् विष्णोरनेकत्वं स्यादियत आह-त्रह्मापेणमिति ] अर्पणहविरादित 
सर्वं विष्वाख्यं ब्रहैबेदयर्थः ॥ २९ ॥ रारभङान्दा्थनिवेचनेनापि विष्णुरिवयो- 
रयन्ताभेदमेव व्यक्तीकरोति--शरा इति । ररा जीवास्तदङ्गेषु पादादिरशिरो- 

रुहान्तेषु तस्य विष्णोरङ्ेषु तस्य िवस्याङ्गेषु वा शारा अनन्तकोठिब्रह्माण्डानि 

तनिवासिनो जीवाश्च मायया विकल्पिताः स्वाज्ञादिदष्टिमोहे सयसति परमाथतो 
भाति । विष्ण्वाख्यं ब्रह्मेव शरभः ॥ २० ॥ 

हिवस्येव ध्येयत्वम् 

मायावक्ादेव देवा मोहिता ममताऽऽदिभिः । 

तस्य माहात्म्यटेशंशं वक्तु `केनाप्यशक्यते ॥ ३१ ॥ 

परात्परतरं ब्रह्य यत् परात्परतो हरिः । 

तत् परात्परतरो हीराप्तस्मात्तुल्योऽधिको न हि ॥ ६२ ॥ 

एक एव शिवो नित्यप्ततोऽन्यत् सकं मृषा । 

› केनापि श--अ १, अ ९. 
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तस्मात् सवान् परि्न्य ध्येयान् विष्ण्वादिकान् सुरान् ॥ ३६॥ 

हिव एव सदा ध्येयः सरव॑संप्तारमोचकः । 

तस्मे महाग्रासाय महेश्वराय नमः ॥ ३४ ॥ 

एवं विष्णुशिवयोर मदेऽपि मायावरादेव । निर्मायस्य तस्य ॥ ३१ ॥ 

क्षरप्रपञ्चात् परमक्षरमीश्वराख्यं तस्मात् परात् ईश्वरादपि परतरं परमाक्षरं ऋय । 
यत्परादपि परमाक्षरं तदेव हरिः, परात् पर्तरत्वेन हरेविभातत्वात् । 
यत्परात् परतो हरिः इति ख्यातं तत्परात् परतरो विभात ईश एव दि । 
तस्मात् तुल्योऽथिकः समो वा कोऽपि न वियते, स्वातिरिक्तसामान्यस्य 
मृग्यत्वात् ॥ ३२ ॥ यत एवमतः एक एव । यस्मादेवं तस्मात् । स्वाज्ञानतः 
परिच्छिनतया ध्येयान् ॥ ३३ ॥ निष्प्रतियोगिकस्वमात्रथिधा ध्येयः | यः 
स्वानां स्वातिरिक्तसंसारभ्रमापहववङ्कत् तस्मे ॥ २४ ॥ 

एतच्छाल्पप्रदाननियमः 

पेप्परादं महाशाखं न देयं यस्य कस्यचित् । 

नास्तिकाय कतघ्नाय दुवृत्ताय दुरात्मने ॥ ३९ ॥ 

दाम्भिकाय नृद्ेसाय शटायानृतमाषिणे । 

सुत्रताय सुभक्ताय सुवृत्ताय सुशीलिने ॥ ३६ ॥ 

गुरूमक्ताय दान्ताय शान्ताय ऋलुमानसे । 

शिवभक्ताय दातव्ये ब्रह्मकममांक्तघीमते |; २७ ॥ 

पवभक्तायेव दातन्यमकतघ्राय सुत्रत । 

न दातव्यं सदा गोप्यं यतो नैव द्विनोत्तम ॥ ३८ ॥ 

एतत् चेप्पलादं महाशालं योऽधीते श्रावयेद्द्धिनः स 

जन्ममरणेभ्यो सक्तो मवति गभेवापताद्विसुक्तो भवति सुरापानात् 
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पूतो भवति स्वर्णस्तेयात् पूतो भवति ब्ह्महत्यात् पूतो भवति 

गुरुतल्पगमनात् पूतो भवति । स स्वान् वेदानधीतो मवति । स 

र्वान् देवान् ध्यातो मवति । प समस्तमहापातकोपपातकात् पूतो 

मवति । तस्मादविमुक्तमाश्चितो मवति । स सततं शिवप्रियो मवति । 

प॒ रिवसतायुन्यमेति । न स पनरावतैते न स एुनरावतंते । इत्याह 

मगवान् ब्रह्येत्युपनिषत् ॥ ३९. \ 

उक्तरक्षणटक्षितमेतच्छाछरमनधिकारिणे न देयं, अधिकारिणे देयमिलाह 

--पैप्पखावमिति ॥ ३५-३७ ॥ उक्ताधिकारिरक्षणविरव्छय न दातव्यम् 

॥ ३८ ॥ रएत्छाख्रपटनतद्थविचारणसामान्यसुख्यफर्माह--एतदिति । 

उपनिषच्छन्दः रारभोपनिषत्समा्य्थः ॥ ३९. ॥ 

श्रीवासुदेवेन्द्रदिष्योपनिषद्भक्ययोगिना । 
शरभोपनिषद्रयाख्या छिखितेश्वरगोचसा । 
रारभोपनिषद्रयाख्याग्रन्थजातं इतं स्मृतम् ॥ 

इति श्रीमदीशायथेत्तरशतोपनिषच्छाश्चविवरणे पश्वारात्सङ्कयापूरकं 
शरभोपनिषद्विवरणं सम्पूणम् ॥ 



श्वेताश्चतरोपनिषत 
सह नववतु-इति दान्तिः 

पथमोऽध्यायः 

जगत्कारणलिज्ञासा 

ब्रह्मवादिनो बदन्ति- 

कि कारणं ब्रह्म तः स्म जाता जीवाम केन क च सप्रतिष्ठाः । 

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वतामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥ ! ॥ 

श्वेताश्चतरोपनिषन्मन्वग्रामप्रकारितम् । 

प्रतियोगिविनि्मुक्तबह्ममात्रमहं महः ॥ 

इह॒ खट शेताश्चतरमन्त्रोपनिषदः कृष्णयलुर्वेदप्रविभक्तत्वात् कठ्वह्टी- 
तैत्तिरीयादौ य उपोद्वातो वणितः स एवात्रापि द्रष्टव्य इति न पृथगत्र निरूप्यते । 
अध्यायषट्कलुष्टेय॑शेताश्वतरोपनिषत् । तत्रायं" वाक्यं ब्राह्मणम् । ततः 

करृत्स्नोपनिषन्मन्त्रात्मिका । तत्रायं ब्राह्मणवाक्यमाह- ब्रह्मवादिनो वदन्तीति । 

ब्रह्यवदनरीखा मुनयः स्वे मिखित्वा वेदार्थेतरस्वातिरिक्तास्तितावादिपक्षनिरसन- 

पूर्वव, ८८ सवे वेदा यत्पदमामनन्ति ?› इति, “° वेदार्थः परमद्ितं नेतरत् ? इति 
च श्रुतिस्म्रयनुरोधेन स्वातिरिक्तापहवसिद्धं ्हममात्रं निष्प्रतियोगिकतयाऽवद्रिष्यत 

इति वदन्ति कथयन्तीयथ; ॥ - 



१७६ अधमोऽध्थायः 

बराह्मणवाक्येन योऽर्थः प्रकारितः तमेतमथसुत्तरे मन्त्राः प्रतिपादयन्ती- 

याह-किकारणमिलयादिना । स्वाज्ञदग्रसतक्तस्वातिरिक्तस्वावियापदतत्कार्यजातस्य 

किं कारणं ब्रह्म अन्यद्वा, किं तद्रह्य निविरोषं सविरोषं वा, किं तनिमित्तमुपादानं 

वा, यद्वा निमित्तकारणमेवैतत् । वयमाकाशादिवत् कुत स्म जाताः स्थितिकाठे 

ब्रह्कार्यतया स्थिताः सुपपिप्रख्यादावुपादानन्ह्मणि ख्यं गताः सन्तः प्रबोध- 

सर्गादौ पुनन्ैह्यकार्यतया वयं जाताः, अथवा ज्चन्द्रवटाकारास्थानीयाश्च वयं 

सुषुप्तिप्रस्यादावुपाधिविख्ये बिम्बचन्द्रमहाकारास्थानीयव्रहणिक्यमनुभूय पुनः 

प्ोधादौ ब्रह्मविव्ततया जाताः । जीवाम केन, केन वयं जीवामः, ्डरथे टोट, 
अद्दनेश्वरेण स्वभावेन वा| क च सप्रतिष्ठाः स्वापादावस्माकं विकारिण्य- 

विकारिणि ब्रह्मणि वाऽवस्थानम्। क च संप्रतिष्ठिता इयस्मिन् पठि सुक्तो 
कीरो ब्रह्मणि वयमेकत्वेनावस्थिता इत्यथः । केन वयं अधिष्ठिताः अधिदेव- 

तादित्यादिना शश्वरेणोमाम्यां वा अधिष्ठिताः सन्तः सुखेतरेषु सुखदुः खदप्रपश्ेषु 
वर्तामहे हे ब्रह्मविदः वयं सम्यग्विचिन्त्य व्यवस्थां कुमः ॥ १ ॥ 

परमात्मिन उपादानक्रारणत्वम् 

कारः स्वभावो नियतियच्छा मृतानि योनिः पुरुष इति चिन््यम्। 

संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माऽप्यनीकश्चः सुखदुःखहेतोः ॥२॥ 

ते ध्यानग्योगा अनुगता अपदयन् देवात्मशक्ति स्वगुणैर्मिगूढाम्। 

य! कारणानि निखिखानि तानि कारात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः 

तमेकनेमि भिवृतं षोडशान्तं शहताधारं विशतिप्रयरामिः । 

अष्टकैः षड्मिरविशवरूपेकपाशं त्रिम भेदं द्विनिमिततेकमोहम्॥ ४॥ 
पश्चसरोतोऽम्बुं प्चयोन्युग्र"वक्तां पश्चप्राणोमि प्चनुद्धयादिमूखाम्। 

पश्चावर्ता पश्चदुःखोधवेगां पश्चाशडधेदां पश्चपर्वामधीमः ॥ ९ ॥ 

* योगाचु-क, उ, मु, ^ वकां-क, उ, भु. 
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अत्रापरे ब्रह्मातिरिक्तकारणवादिनः समुत्तिष्ठन्ति, तान्निराङ्त्य वेदार्थपक्षं 
स्थापयति- कार इति । संसृतिकारणं कार एवेति कार्विदो वदन्ति, स्वभावं 

इति लोकायतिकाः, पुण्यपापनियतिरेव कारणमिति मीमांसकाः, कल्पादौ 
प्राणिकर्मसापेक्षमीश्वरेण न किचिदपि सृष्टं कितु यदच्छयेदं जायत इति 

निरीश्वरवादिनः, जगनियतावादिनो भूतानि कारणमिति वदन्ति, योनिः प्रकृतिः 

कारणमिति प्राकृताः साक्ताः, पुरुषो दिरण्यगभं एव कारणमिति योगिनः; इत्थं 

कारादिपुरुषान्तं स्वाज्ञानालुरोधेन चिन्त्यं चिन्तामात्रमवरिष्यते, नेतावताऽ्ं- 

सिद्धिः । प्रातिस्विकेन कालादीनां कारणताऽभावेऽपि मिख्त्वा कारणता 

स्यादित आह् -- संयोगः इति । काछादिप्रातिस्विकपक्षवदेषां संयोगोऽपि 

कारणतां नार्हति । तर्षा संयोगस्याप्यकारणत्वे तदपेक्षया कि कारणतामह॑तीयत 
आह--आत्मभावादिति । कारादीनां भोग्यत्वेन परतन्त्रत्वात् तदपेक्षया 

मोक्तुरात्मनः सत्वात् स॒ एव मुख्यकारणं भवत्वित आह--आत्माऽण्यनीश 

इति । जगनिर्माणासमथं इयर्थः । कुतः ! सुखदुःखकतेत्वहेतोः ॥ २ ॥ 

तस्याप्येवमकारणत्वे कि कारणत्वेन पर्यन्तीयत आह-त इति ! ते ऋह्यविदः 

ध्यानमेव योगो येषां ते ध्यानयोगाः सन्तः जगन्मूकारणं अनुगता अ पदयन् । 

किमियपेक्षायामाह--दैवात्मश्चक्तिमिति । देवस्य निबिरोषत्वेन कारणत्वानुप- 

पत्या तदभेदाध्यासेन तत्परतन्त्रा काचन देवात्मन इईश्वरत्वकखनाहेतुभूता 

देनात्मदाक्तिः तां मायां सत्त्वादिस्वगुणैः छटत्वादिगुणैश्च निगूढाम् । 

जगत्परिणामिकारणत्वेनापद्यन्नित्युक्तमायायाः स्फुरणराक्तिप्रदो यः परमात्मा 

काटप्रमृतीन्यात्मपरयन्तानि काटात्मयुक्तानि निखिलानि कारणानि तान्येक 

एव अधितिष्ठति, तेषां सततप्रदत्वात् ॥ ३ ॥ तमेव वेराग्यहेतोरुत्रो मन्त 

वरतिपादयति रथचक्रतया--तमिति । यः सर्वाधिकरणतया वणितस्तमेतमात्मानं 

पूर्वमत्र या स्वमायाशाक्तितया निदिष्ठा तस्याः संसारभमणनिर्वाहकत्वेन स्वाधिष्ठा- 

देवस्य सैवेकनेमिः तमेकनेभि, सत्वादिगुणत्रययोगतो जगत्सिष्टिस्थितिसंहार- 
राक्तियु व्रह्मविष्णुशदेखिभिविरिष्टं त्रिवृतं, यः प्रश्ोपनिषत्पठितप्राणादिनामान्त- 
पोडराकलखाऽवाने विमाति तं षोडशान्तं, यस्याकारादिककारान्तपारा्रणा 

23 
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अरा इव विभान्ति तं शतार्थारं, ज्ञानेन्द्रियप्चकं कर्मेन्द्रियप्चक तत्तदविषयपच्चकं 

शब्दादिवचनादि मनञदन्त.करणचतुष्टयं मन्तन्यादिविषयचतुषटयं दिग्वातादि- 

्ो्नादिचतुरदशकरणाधिपाश्च प्राणादिपञ्चकं तत्र दरोन्द्रियाणि तद्विषयाश्च 

विरायपरा अन्त-करणादिना सह अष्टौ वसवो द्वादरादियाश्च कीरस्थानी- 

याः प्रयया; विशतिप्रत्यरः युक्तम् । अाभिरिति चरीरि्गं छान्दसम् । तेत्तिरीय- 

पलितित्वक्चर्ममांसरुधिरमेदोऽस्थिमजानः डक्ठं॑चेत्ति धात्वष्टकै, धमङ्ञान- 

वैरग्येशव्याधरमज्ानविराग्यानैशव्ाणि मावाटकं, गौतमेक्तदयाक्षान्यनसूयादोच- 

मङ्गछानायासाकार्पण्यास्पहेयात्मगुणाष्टकं, अणिमाचैश्वर्याषटकै, भूमिराप इयादि- 

प्रकृत्यञकं, 

ब्रह्मा प्रजापतिर्देवा गन्धर्वा यक्षराक्षसाः । 

पितरश्च पिदराचाश्च देवाष्टकमुदाहंतम् ॥ 

इति देवाष्टकं, भवर्वेरानपुपत्युप्रभीमरपरमहादेव इति मूत्यकं, णवं 

षड्मिरषकैः युक्तम् । विश्वरूपतया विवतंत इदि विश्वरूपः कामः? तेनेदं सव 

पाश्यते बध्यत इति स एव पाशः यस्य तं विश्वशूपैकपाशम् । अविरादिरेको 

मामः, धूमादिरेकः, जायस्व भ्रिथस्वेदायेकः, एते त्रयो मागैभेदा यस्य तं 

तरिमामैमेदम् । दरयो; पुण्यपापयोस्तन्मूराद्वेषयोश्च यनिमित्तं कारणं तदेवैकं 

स॒एवानात्मन्यात्माभिपानलक्षणो मोहो यस्य॒ तं द्विनिमित्तेकमोहम् । 

अपद्यनिति क्रियापदभनुवतते ॥ ४ ॥ स्वविवर्वसर्वाधिष्ठानत्वेन सर्वात्मकमात्शानं 

पूर्वमन्त्तश्चक्हूपेण निरूपितं नितरां वेराग्यहैतोरु्तयो मन्त्रो नदीरूपेणापि 

निरूपयत्ति । चक्षुरादिपश्चङ्नानेन्द्रियाणि सोतांस्यम्बुस्थानीयानि यस्यास्तां 

पश्चखोतोऽम्बं पञ्चधा स्वस्वविषयेषु प्रवहितत्वात् , पञ्चतन्मात्नाः पञ्चयोनय- 
स्त॒ एवोग्राणि वक्त्राणि यस्यास्तां पश्चयोन्युप्रवक्ां, यस्या ऊमिस्थानीयाः 

प्राणादयः पञ्च भवन्ति तां पश्चप्राणोभि, बुद्धयादिमूलचक्षुरादिज्ञानेन्दरियाणां 

विक्ञानराक्तिमदहङारः स एव संसृतिमूटं यस्यास्तां पच्चबुद्धथादिमूरां, आका- 

रादिप्चभूतान्येकैकावर्तस्थानीयगुणोत्तराणि यस्यास्तां पच्वावर्ती, गर्भजन्म- 
व्याधिजयरामरणदुःखानि, अविदाद्रयतत्कार्यरग्रद्वेषामिनिवेश्ा वा पञ्च दुःखानि 
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ओघः पूरो वेगः पञ्चदुःखान्येव ओघवेगो यस्यास्तां पश्चदुःखोधवेगां, 
पञ्चादादक्षरदेवतामेदा यस्यास्तां पश्चाराद्धेदाम् , 

तमोमोहो महामोहस्तामिघ्ो ह्यन्धसंज्ञितः । 

इति पुराणप्रसद्रानिः ईशवरान्तर्यामिसूत्रहिरण्यणमविरादूपाणि वा पर्वाणि यस्यास्तां 

पश्च पर्वा, एवं पूवोक्तविरोषणेषु अधीम इति प्रत्येकं संबध्यते | अनेन ^ किं कारणं 
बरह्म ` इति प्रश्नोऽपाक्रतो भवति ॥ ^ ॥ 

तस्य निमित्तकारणत्वम् 

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बरहन्ते तस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्ष्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६ ॥ 

"उद्रीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मि्यं खप्रतिष्ठात्तरं च । 

अत्रान्तरं वेदविदो विदित्वा रीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥५॥ 

कुतः स्म जाता इयादिप्रश्नस्यापाकरणार्थमुत्तरे मन्त्रा इयाह-- 
सर्वाजीव इति । रजतव्याघ्रादीनां शुक्तिमायाव्यादिववेतनाचेतनानां सत्ता- 
्प्त्यानन्दप्रदतया जीवनहेतुभूते, सर्वस्याधिकरणत्वात् सवे॑स्थे, विय- 
दादिबहतोऽपि ब्रहत्वात् इृहन्ते, यत् सविरोषत्वेन प्रकृतं तस्मिन् ब्ह्म- 

चक्रे जाप्रजाग्रदादिपञ्चददावस्थातत्कायतदायोपाप्रवादाधिकरणविश्टविश्वायवि- 
कल्पानुङ्ञैकरसान्तचैतन्यमभेदगतसविरोषतां हित्वा स्वातिरिकतं नेतीलयपहवं कृत्वा 
सन्मात्रतया निष्प्रतियोणिकं स्वयमवरिव्यत इति हसः परमात्मा स्वयं 

निष्प्रतियोगिकाहयोऽपि स्वाविद्यया जीवभावमेय पुण्यपापनियन्त्रितो नानायोनिषु 

भ्राम्यते परिभ्रमति } इत्थं विभ्रमहेतुः क इयत आह--प्रथगिति । महाकादा- 

1 उदूध--अ, अ १) क. 
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विम्बस्थानीयपरमात्मनः सकाशात् वटाकाशग्रतिविम्बस्थानीयजीवात्मानं प्रथक् 

भिन॑ मत्वा संसारचक्रे परिभ्रमतीयत्र--““ अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽ- 
सावन्योऽहमस्मि ?2, “मृत्योः स सूत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ?2, 
८८ उदरमन्तरं कुरते ! अथ तस्य भयं भवति । 22, इलयादिश्रुतेः । यद्- 
स्वातिरिक्तदेहायुपरक्षितस्वाविद्यापदतत्कायजातादपि प्रथग्विरक्षणं मत्वा शोधित- 
तत्त्व॑पदक्त्ययोरकत्वे “° तत्त्वमसि ?2, ˆ“ अहं ब्रह्मास्मि ?2; इति श्रुतिप्रमाणत- 
स्तत्पदटक्ष्यत्रह्मणा यदा त्वंपदलक््यो जीवं एकत्वेन जुष्टः सेवितो भवति तदा 
ततः तस्मात् एकत्वानुसन्धानात् स्वाज्ञाननिवृत्तिर्जायते तेन स्वाज्ञाननिकृ्यावि- 
भूतस्वज्ञानेन प्रयक्परविमागेक्यासहनिष्प्रतियोगिकनह्यमात्रावस्थानक्षणं अम्- 
तत्वं कैवल्यं एति स्वप्रनोधसपरकाटं स्वयमेव बरह्म भवतीयत्र--““ बह्म वेद 
ब्रह्मैव मवति 22 इत्यदिश्रुतेः ॥ ६ ॥ दंसराब्दार्थात्मनि सर्वै विकल्पितमियाह-- 
उद्रीतमिति । स्वातिरिक्तस्वावियापदतत्कायजातमस्ति नास्तीति विभ्रमादुपरि 
स्वातिरिक्तसामान्यापहवसिद्धं ब्रह्ममात्रं निष्प्रतियोगिकमवरिष्यत इतीरादेत्त- 
शातवेदान्तेगीतं प्रतिपादितं, किं तत्! एतत् प्रङृतं वस्तु निप््रतियोगिकत्वेन 
परमं उत्कृष्टम् । तुरब्दोऽवधारणाथंः । यदेवरूपेण वृंहणात् व्रह्म इति ख्यातं 
तस्मिन् निविरोषे ब्रहणि प्रणवार्थे स्थूटसृष््मादिभागचतुष्टयविरिष्टाकारादि- 
मात्रात्रयं तथा भागचतुष्यविरिटसत्वादिगुणत्रयं तद्वष्टिसमष्टितदुभयेक्यारेपाप- 
वादाधिकरणविश्वविश्वा्यविकल्पानुङ्ञेकरसान्तत्रथं चतुष्प्चदशाकलटनाजु्ठं तरितरि 
सख्यारूपं यत्तत्सवै स्वाज्ञदष्टया यस्मिन् विष्त्तं यत्कल्पनाधिकरणं तस्य 
स्वविकल्पितकर्नायाः सत्तास््रतिसुखप्रदत्वात् तदेतत् स्वप्रतिष्ठाक्षरं च 
स्वविकल्पितक्षरजातं ग्रसित्वा स्वथं न क्षरतीयक्षरम्। चरशब्दोऽक्षरस्य निपप्रति- 
योगिकत्वख्यापना्थः । अधर स्वविकल्पितस्प्रपञ्चे स्वप्रनोधतोऽपहवतां 
ग्ते पुसा यत् अन्तरं अधिकरणं तननिरधिकरणं ब्रह्ममात्रमिति वेदविदो 
विदित्वा वेदनसमकाटं तत्पराः तत्प्यैवसन्नाः सन्तः ब्रह्मण्येव रीना; एकी- 
भूता भवन्ति । ख्यरब्दा्थं श्रुतिह-योनिुक्ता इति । योनि; कार्य- 
निरूपितकारणं तदस्ति नास्तीति विभ्नमतो विमुक्ताः, तद्भान्तिमुक्तिरेव ख्यः 
तद्पिश्चेत्युपचर्य॑ते ॥ ७ ॥ 
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सवैस्य जगतोऽध्यस्तत्वम् 

संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमी्ञः | 

अनीराश्चात्मा बुध्यते मोक्तुमावानज्ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपाशैः ॥८॥ 
तजो द्वावना 'वीशनीशावना चक्रा मोक्तुमोगा्थयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा व्रिश्वष्पो हकत ्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥ ९ ॥ 

क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः | 

तस्यामिध्यानाद्योजनात् तत्त्वमावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ 

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणेः दरोजन्ममृत्युप्रहाणिः। 

तस्यामिध्यानात्ततीयं देहभेदे विशवशर्य केवर" आाघ्कामः ॥ ११॥ 

स्वातिरिक्तिकर्नारोपापवादाधिकरणेयत्तां प्रतिपायेदानीं कार्यकारण- 
ख्पेण सर्वस्याध्यस्तत्वं॑तदपवादते मोक्षप्रकारं च दरोयति- संयुक्तमिति । 
कायकारणत्वेन संयुक्तं क्षरं स्वाविदयापदतत्कायजातं, तस्य स्वक्ञानसमकाट- 
क्षरणात् क्षरत्वं, चतुविधक्षरप्रपन्चप्र्येऽपि यत् स्वरूपतो न क्षरति तत् 
अष्षरं, चशब्दात् क्षरसापक्षाक्षरताऽपाये परमाक्षरं एतत् इति दोखयते । प्राकृतं 
व्यक्तं प्रकृतिः अव्यक्तं तद्रपत्वेन विश्वसनीयविन्ं अविद्यापदतत्कायजातं ईश्वरो 
विश्वविश्वायविकर्पालुङ्गैकरसान्तवपुषा भरते बिभति} य एवं बनिमति सोऽयं 
अनीर्चात्मा तूाविद्याऽऽवृतत्वेन यत्किविदपि कतु लयक्तुमराक्तत्वात् । 
न्वरान्दः स्वस्वरूपाज्ञ्वप्रदशेनार्थः । कुत एवमित्यन भोक्तृभावात् एवं बुध्यते; 
स्वधर्म॑तया करत॑त्वमोक्तत्वादिकं स्वीक्त्यानीरोऽस्मीति मोहितत्वात् । स कदा 
स्वस्वरूपं भजतीतयत आह--ज्ञात्वेति। अनेककोटिजन्मानुष्ितसत्कमफलपण- 

सन्तुषटेशवरप्रसादजनितचित्तछचुद्विपासिाल्यधमश्रवणादिसंजातसम्यग््ञानेन स्वाव- 

रोषतया देदीप्यमानं देव॑ ज्ञात्वा तज्ज्ञानसमकारं स्वातिरिक्तास्तितादृत्तिमिः 

` ब्रीलानी-उ, पु. * आत्सका--अ १,अ २, क, 
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पाद्यते बध्यते स्वाङ्ग इति पाशाः स्वातिरिक्तास्तिताबुद्धिवृततिरूपाः तैः सवैपाचैः 
मुच्यते स्वाव्रतिनीजापाये स्वयमेवावरिष्यत इत्यथः ॥ ८ ॥ निष्प्रतियोगिक- 
ब्रह्ममात्रे मायाजीवेरतत्कायविकल्पः कथं सेत््यतीयाराङ्कव स्वाज्ञानतः सर्वँ 
सिध्यतीयाह -- ज्ञाज्ञाविति ¦ ज्ञाज्ञो दौ नह्ममात्राज्गदष्टिविकल्पितो । तत्र 
विम्बस्थानीय ईश्वरो हि ज्ञः सवेकघत्वात् । प्रतिनिम्बस्थानीयोऽयं जीवोऽङगः, 
विचिज्छरत्वात् । द्वावेतौ मायाविकल्पितावियाह -- अ जावीशनीसाविति | मायो- 
पाधित्वेन बिम्बस्थानीयो हि ईदा: सवेनियन्तृत्वेऽपि निराृत्त्वात् । 
स्वाविद्योपाधित्वेन प्रतिविम्बस्थानीयो जीवः अनीडः;, नियम्यत्वेन स्वाज्ञाना- 

वृतत्वात् । उमावपि अजो दैदानीरावियत्र हस्वं छान्दसम् । इत्थं जीवेश- 
विभागहेत॒ः केयत आह--अजेति । परमार्थदष्टया कार्त्रयेऽपि न जायत इति 
अजा अङ्ब्धात्मर्वत्वात् । स्वाज्ञसर्वानर्थकर्यजा एका दि । सेयं किविरिषेयत्र 
परतिनिम्बस्थानीयभोक्तृजीवस्य दप॑णस्थानीया प्रकृतिः भोगाथेतया युक्ता स्थिता 
स्वात्मन्यध्यस्तेय्थः । एवं कल्पनाधिकरणत्वेन अनन्तश्यात्माऽपि विद्यते 
अन्तवत्कल्पनायाः परिच्छिननत्वेऽपि तदधिकरणस्य त्रिविधपरिच्छेददयल्यत्वेना- 

नन्तत्वात् । चरान्दो निष्प्रतियोगिकानन्योतकः । सोऽयमात्मा विश्वरूपः 
विश्वकल्पनाधारतया विश्वसत्तास्तिप्रदत्वात् । तष्िकारगस्परष्ठत्वात् अकर्ता हि । 
यस्मादयमकर्ता तस्माद्विम्बस्थानीयमीश्वरं प्रतिनिम्बस्थानीयं जीवं दर्षणस्थानीयां 
प्रकृति चेति एतत् लयं यदा सम्यग्ज्ञानं जायते तदा निप्रतियोगिक्रह्यपात्ं 
विन्दते । तद्रेदनसमकाटं विद्वान् द्यैव भवति । त्रह्ममिति छान्दसम् ॥ ९ ॥ 
जीवप्रकत्योः नियानियत्वेनेश्वरनियम्यत्वं स्वातिरिक्तासंभवन्रहज्ञानतस्तन्मात्रा- 

वस्थिति चाह~- क्षरमिति ।' स्वज्ञानतः क्षरतीति क्षरं यस्मिन् सति स्वातिरि्ति 
प्रतीयते तत् प्रधानं सम्यग्जञानसमकाठमददोनादसत्वं, ताद्राज्ञानाभावे 
व्यावहारिकादित्वं क्षरतया मात्य॑प्रधानं यत्र विकल्पितं तदधिकरणं अमृतं च 
तदक्षरं चेति अमृताक्षरं आरोपवैरक्षण्येन नियत्वात् क्षरप्रधानसापेक्षप्रभवस- 
विरोषतां वस्तुतो हरतीति हरः निश्रतियोगिकाद्वितीयत्वात् स्वाज्ञदिप्रसक्तदपण- 

प्रतिबिम्बस्थानीयक्षरात्मानो प्रकृतिजीवौ ईते स्वयं चिन्मात्रतया ताव । 
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कोऽसौ ! स्वावरोषतया दीप्यत इति देवः परमात्मा एकः तस्य चिन्मात्रतयाऽ- 
दवितीयत्वात् | तदाथात्म्यज्ञानफटमाह- तस्येति । स्वाह्नादिदष्प्रसक्तक्षरप्रधान- 
तत्कायमोहे सयसति तदाधारतया यो दीप्यते तस्य देवस्य तद्रतविकार स्पष्ट- 
चिन्मात्रतयाऽभितो ध्यानात् यश्चिन्मात्ररूपेणावद्िष्यते सोऽहमस्मीति योजनात् 
वस्तुतः स्वातिरिक्तश्षरप्रधानापहवसिद्रपरमात्मा निप्प्रतियोगिकस्वमात्रमवरिष्यत 
इति तत्वमावात् । इत्थंभूततच्व्ञानात् पुराऽपि स्वातिरिकेण किंचिदस्तीति 
विश्वसनीयविश्वमाया निव्त्तैव तस्याः शाराविषाणवदवस्तुत्वात् स्वाक्ञानतो विद्य- 
मानेव भाता पुनः स्वज्ञानतो भूयश्चान्ते स्वाज्ञानावसानसमये या तद्रपेण 
विश्वसनीया (१) क्श्वमायानिरत्निः स्यादित्युपचर्यते ¦ विद्यमानस्य निवृत्तिरुप- 
पद्यते नाविद्यमानस्य निद्रत्तिरस्ति, वस्तुतः प्रवर्तनीयनिवर्तनीयमायातत्कार्य- 
वेरल्व्यात् । काठ्त्रयेऽपि निपरतियोगिकनि्विरोषं ब्रह्मैव स्वमात्रमवर्चिष्यते, 

स्वयं मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवावरिष्यते ॥ 

इति श्रतेः ॥ १० ॥ एवं विदुषस्तद्रावापप्तिः स्यादिव्याह्- ज्ञात्वेति) यः स्वात्मेति 
परकृतस्तं देवं स्वयमेवेति ज्ञात्वा एवं ज्ञानात् पुरा स्वातिरेकेण किचिदस्तीय- 
विद्वान् पाद्यतीव भातः । ज्ञानसमकाठं स्वातिरिक्तास्तिताषूपस्वेपाशापहानिः 
ज्ञानाग्निना दाहो भवति । तदहे तन्मूख्यागद्वेषदाहः ! ततो विहितप्रतिषिद्धक्रिया- 
(ततः)तद्वेत्वपूर्वेयादिस्वातिसिक्तास्तितारूपड्ेदाः सम्यश्ञानदग्धा भवन्ति । 
एवं विदुषः क्षीणैः छरैः जन्मख्त्युप्रहाणिः तद्रेतुस्वाज्ञानामावात् । यः 
स्वज्ञानेन स्वमात्रमवरिष्यते तद्याथात्म्यं स्वयमेवेयामिमुख्येन ध्यानात् स्वमात्रा- 
वरणदेहोपटक्षिताविद्यापदतत्का्य स्वातिरेकेण नास्तीति मेदे अपहवं गतेऽथ 
धूमादिमार्मदरयप्राप्यपुनरावृ्यपुनरादृर्तिरक्षणचन्दरब्रहमटोकगतेश्वयपिक्षया त्रृतीयं 
सम्यग्ञानेकरभ्यं विश्वैश्वर्यं केवल्यत्वेन विश्चसनीयपारमेश्वर्यं ब्रह्ममात्रावस्थान- 
क्षणमिति प्रतिपा पुनः स्वातिरिक्तास्तिताप्रभवदुःखनिदृ्तिटक्षणं स्वस्य कृत्- 

क्रयतां चाह-- केवर आप्रकाम इति । विद्वान् स्वयं केव; अरोषविरोष- 

सूल्यतद्यमात्रपदाख्टत्वात् । स्वाज्ञदशायां स्वातिरेकेण विषयजातं काम्यन्त 
इति कामाः; त एवेदानीं येन बह्ममात्रतया आप्ताः सोऽयं आप्रकामः कृतक 
इयथः ॥ १ ! 



१८४ श्रेताश्चतरोपनिषत् 

ब्रह्मातिरेकेण न किंचिद्रेदितव्यम् 

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि विचित् । 

मोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मत्वा स्व परोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥ १२॥ 

वहयंथा योनिगतप्य मूर्विनं दयते नैव च छिङ्गनाशः । 

स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यप्तद्वोभयं वे प्रणवेन देहे ॥ १३ ॥ 

यद्रोधतो विद्वान् कृतक्रत्यो भवति तदेव स्वावदोषतया ज्ञेयं तदतिरेकेण 
किंचिदपि वेदितव्यं नास्तीलयाह-- एतदिति । एतत् प्रकतं बह्व स्वमात्रमिति 
ज्ञेयं तदतिरिक्तपुरुषार्थामावात् । यदेवं ज्ञेयं तत् नियमेव सन्मात्रत्वात् । तत् 

क्रिमियत आह - आत्मसंस्थमिति । स्वात्ममात्रतया स्थितत्वात् । वेदि- 
तव्यान्तरमाराद्याह -- नेति । निग्प्रतियोगिकत्वेन बऋह्यमात्रं वेदितव्यं अतो 

ब्रह्ममात्रात् परं अपरं वेदितव्यं न किंचित् अस्ति तस्य निग्प्रतियोगिक- 
त्वस्योक्तत्वात् । स्वान्ञदशरायां यत् मोक्त्रादिभिदाजातमनुभूतं तत् स्वाज्ञदसायां 
ब्रहयव जातमियाह - भोक्तेति । हितीयाथे प्रथमा । का्ोपाधि जीवं भोक्तार, 
द्र्यजातं भोग्यं, ईश्वरं पररयितारं च मेदटष्टवा ज्ञात्वा जीवतामापन्न इदानीं 
मोक्न्ादिभेदरूपं त्रिविधं एतद्रद्येति मत्वा प्रोक्तं श्रुतितात्पञः प्रतिपादितम् । 
यदा भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च प्रथमार्थं द्वितीया, एतद्वोक्न्ादिमेदजातं ब्रह्मेति 
मत्वा कृतङ्ृत्यो भवतीलयथंः ॥ १२ ॥ यदे तत्त्रिविधमेदोपरक्षितस्वावियापद- 
तत्कायतिरोहितमिव दश्यते प्रणवासिना तदावरणं क्षञ्छिद्य निरावृतं तह 
साक्षात्कुयादिलत्र दष्टान्तमाह--वह रिति । यथा वहः स्वयोनि-अरणिगतस्य 

मूतिः न ह्यते स्वदाह्यदारवाकृतत्वात् । तत्र वहिर्नस्तीति चेन, तदङ्गस्य 
सत्त्वात् । यतो नैव च छिद नारोऽस्ति । दृश्यते हि मथनेन तलिङ्गम् । स मथ- 
नात् प्राक् काष्टतियोहितो बहिर्भवति भूयोभूयोमथनात् इन्धनयोनिः स्वयोनिदाह्- 
कत्वेन गृह्यः गृह्यते यथा तद्वोभयं वे प्रणवेन देदे, उभयमिव वैर्दस्योपमार्थ- 
त्वात्; दार्टन्तिकेऽपि स्वदाह्यमायातत्कार्यतिरस्कृतत्वेन विद्यमानमविद्रदूट्या 



प्रथमोऽध्यायः १८५ 

तत्सत्वे साक्षित्वादिकं छिज्ग, तदुभयं सम्यनज्ञानात् प्राग्विद्यते, प्रणवेन 
प्रणवाख्यसाघनजनितत्रह्मात्मेक्यवियया पूर्वै स्वतिरस्कारानायविदयातत्कायदा- 
हात् देहे कार्यकरणसंचातेऽरणिस्थानीये आत्मतत््वाभिव्यक्तिस्तदमिव्यक्तिटिङ्ग 
चोभयं विद्वत्सु गृह्यते । सम्यन्ञानात् प्रागात्मतत््वतिरस्कारकावि्यातन- 
काथकरणसंघातटक्षणं स्वातिरिक्तत्वेनानुमूत सम्यण््ञानादेतत्सर्वै ब्रह्ममात्रं 
भवतीति ॥ १३ ॥ 

सम्यग्ज्ञानसाधनं ध्यानम् 

प्वदेहमरणि कत्वा प्रणवे चोत्तरारणिम् । 

घ्याननिमथनाम्यासादेवं पश्येन्निगूढवत् ॥ १४ ॥ 

तिेषु तैकं दधनीव सर्पिरापः कोतस्सरणीषु चा्िः । 

एवमात्माऽऽत्मनि ' गृ्यतेऽपतौ सत्येनैनं तपमा योऽनुपरयति ॥१९॥ 

सवैव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम् । 

आत्मविद्यातपोमूरं तद्रह्योपनिषत्परं तद्वद्मोपनिपत्परमिति ॥ १६॥ 

यत्र सम्यण्ज्ञानसाधनोपायमाह- स्वदेहमिति । स्वदेहं अघरारणि 

छत्वा स्वात्माभिव्यक्तिस्थानं क्रत्वा शेडद्न.=.त्कप्रणवं चोत्तरारणि कृत्वा 
अकारस्थृोदवेराजीभूम्यादिपद्यन्तीमूस्यन्तपश्वदसषमात्रातदववषटिसमष्टितदु भये - 
क्यातेपापवादाधिकरणविश्चविश्वायविकल्पानुङ्गैकरसान्तचैतन्यगतविरोषांरापह- 
चसिद्रनिविरोषतुर्यत्रीयं ह्य स्वमात्रमियनुसन्धानध्याननिमेथनास्या सात् देवं 

स्वय॑योतनस्वमावं चिन्मात्रं स्वावरोषतया पश्येत् ज्ञानी तदपरोक्षीकुर्यात् । 

पित्रादिसंचितनिधिर्येथा तदज्ञानादप्रा्तस्तज्ज्ञानादवाप्यते तथा सुमुष्ुः 

स्वाज्ानात् निगूढवत् आत्मतत्त्वं स्वज्ञानात् स्वयमेवेति परयति ॥ १४ ॥ 

सद्ातप्रयक्त्वेनात्मा द्रव्य इयत्र दृष्टान्तमाह--पिरेष्विति ! यथा विदु 

" जायत---अ, अ १,अ, क. 
24 



१८६ श्वेताश्वतरोपनिषत् 

व्याप्यतिरदितपैकं यन्त्रनिष्पीडनेनाभिव्यक्तं दृयते यथा दधनि मथनाविभूत- 
नवनीतं सगुणन्रह्मस्थानीयं, तदेतन्वनीतमभ्निसंपकतो नवनीतभावं विहाय 

सुगन्धिघरृतं मवतीति यत्तनिर्गुणनरह्मामिन्यक्त्युदाहरणं, यथा शुप्कस्रोतस्सु 

आपः खननेनाभिव्यक्ताः सयः का्यकारिण्यो भवन्ति, यथा वा अरणीषु चाभरिः 

स्वयोनिदारथनेनाविभूतो भवति, यथाऽयं दइृष्टान्तस्तथा एवमात्मा निविरोष- 
चिद्धातुः आत्मनि गुहास्थबुद्धितत्तवे गृह्यते श्रुयाचायप्रसादात्तश्रवणादिभिर- 

भिव्यल्यते ।! सत्येन सलयवचनोपरक्षितयमादिसाघनेन बाह्यान्तःकणनिरोध- 

छक्षणतपसा चैनं सयतपस्संजातचित्तशुद्धिप्राप्यसम्यण्ज्ञानेन स्वावरोषतया 

परयति अपरोक्षीकरोतीयर्थः ॥ १५ ॥ केवल्यसाधनं ज्ञानं तपञादि तत्साधनं 
ताभ्यां स्वात्मामिव्यक्तिमुक्त्वा प्रकरणार्थमुपसंहरति--सवैव्यापिनमिति । 

स्वाविद्यापदतत्का्र्षमैव्यापिनमात्मानं, क्षीरे सरिवैत् सर्वत्र सारत्वेन अर्पितं, 

अत्मविद्यातपसी यस्य मूङे स्वात्माभिव्यज्ञके तत् आत्मविद्यातपोमूलं यत्तत् 
रद्य अष्टितीयं उपनिषत्परं प्रमाणान्तरनैरपेश््येणोपनिषदेकमानतया पयवस्य- 
तीत्युपनिषत्पर, उपनिषदर्थत्वेन निरतिशयानन्दतयाऽऽविभूतम् । द्विवेचनमाद- 
र्थम् । इपिदाब्दोऽध्यायसमाघ्यर्थः ॥ १६ ॥ 

इति प्रथमोऽध्यायः 

~ ^ 
द तायाश्न्ययः 

समाध्युपक्रमे परमेश्व स्रा्थ॑ना 

युद्नानः प्रथमं मनप्तत्वाय सविता धियः । 

अभर््योतिरनिचाय्य एृथिव्या अध्याभात् ॥ १॥ 
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युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । 

सुवगेयाय शक्त्या ॥ २ ॥ 

ध्युकत्वाय मनपता देवान् सुवर्य॑तो भिया दिवम् | 

“वुहन्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥ \ ॥ 

युञ्जते मन उत यज्ते भियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विधितः । 

वि होत्रा दधे वुनाविदेक इन्मही देव्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४ ॥ 

युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि "छयोक एतु पथ्येव “सूरेः । 

भगृण्वन्तु विश्वे अमत्य पत्रा आये धामानि दरियानि तस्थुः॥ 

स्वात्मनः स्वविद्यातपोमूरत्वं यदुक्तसुत्तरे मन्त्रास्तदेव प्रतिपादयन्तीयाह् 
--युखान इति। समाध्युपक्रमप्तमये प्रथमं प्रपञ्प्रसवगुणयुद् षिता परमेश्वरः 
स्वात्मनि मनो युखानो योजयन् , किप्र्थं मनोयोजनभियत्र तत्त्वाय स्वयग्था- 
त्म्यावगतये, तत्साधनत्वेन कि करोतीत्यत्र पियः स्वध्यानप्रतिवन्धिज्ञानेन्द्रि- 
याणि, आसुखदृत्तिियोगपूर्वकं सत्वद्रतिभिः संयोजयनित्यथंः । अप्रेः अभ्यादि- 
त्यादिल्योतिषां ज्योतिः अहमेवेति निचाय्य निश्ित्य प्रथिव्याः तदुप- 
ठक्षितप्चभूतमौतिकजातात् अयि बुद्धौ तद्ढयज्योतिः अभरत् का्थकरण- 
संबातप्रत्यक्त्वेनाहरत् अभिव्यनक्त्विति यावत् ॥ { ॥ समितृनण्डरस्थेश- 
्रार्थनाफटमाह-- युक्तेनेति । देवस्य सवितुः स्वे सत्यामलुज्ञायां तत्प्रसा- 
दात् प्रत्यगात्मनैकाम्यमावापनमनसा शमादिसार्धनसंपनाः सन्तः सुवर्गेयाय 
निर्विरोषानन्दहैतुज्ञानसाधनश्रवणादिशक्टया देवप्रसादर्ब्धंबटेन प्रयतामहं 
इत्यथः ॥ २ ॥ 

‡ युक्तोन--क, ° ब्रह्मज्यो--अ १, क. 
° छे कयन्ति-उ, घु. * सूराः-उ, मु 

¢ ®ण्वन्ति--उ, सु. 
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विद्रन्सुमुश््वनुप्राहकत्वमीश्वसस्य स्वभाव इत्याह--युक्त्वायेति । युक्त्वाय प्रत्य- 

गात्मानं योजयित्वा तत्संयुक्तमनखा देवान् ब्रहेन्द्रादीन् स्वयेतः स्वःराब्दवाच्य- 

निरतिरायानन्दस्वमावं यतो गच्छतो दे[दि ?्वं बृहत् अद्ितीयं ज्यौतिः 

चितयमकारां धियां आविःकरिष्यलये मनसः प्रत्यक्प्रावण्यमापादय अहं ब्रह्मास्मीति 

्रत्यगभेदेन ब्ह्याविष्कस््यित इत्यर्थः ॥ ३ ॥ यः पुनः विद्यातपसोनिमित्त- 

भूतस्तस्थैवं॑ परमेश्वरस्य सुमुश्षुमि्महती पखि्कितिः क्व्येत्याह-- युजत 
इति! विप्राः विद्वांसो बाह्णाः “प्रा प्रूरणे?ः इति धातोः विप्रस्य देदातः 

पूर्णस्य बृहतः काठ्तो वस्तुतोऽपि पूर्णस्य विपश्चिती ज्प्तिमात्रस्य साक्षात्करणाय 

स्वमनो युते प्रत्यक्प्रणं योजयन्ति धियौ बुद्धीन्द्रियाण्यपि राब्दादिविषयेम्यः 
प्रत्याहृत्य युजते स्ववरां वुवैन्ति। बिहोत्रा दधे,-- होत्राः ऋत्विगमिधानमेतत् , 
इह तु तत्कर्मसु वर्तते--ऋत्विड्निर्वर्त्यान्तः करणयेमल्यहेतुभूताः क्रियाः सर्वा 

इति यावत् | वयुनाविदित्यत्र वययुनेति बुद्धयमिधानमेतत् , सवैबुद्िसाक्षी एकः 
इत् एवकारार्थः, एक एव सजातीयविजातीयमेदर दितः सर्प्रत्ययसाश््यद्वितीयो 

यः प्रवोक्ताः क्रियाः दधे विदधे, पूरैस्य वेः अत्रान्वयः; स एव सवेज्ञेशो जीवा- 
त्मना जीवतामेोक्षसाघनानुष्टानं करोतीति भूतपरूवंगत्या देवस्य स्वातिरिक्त्रसवितुः 
सवितुः मही महती पर्ध्रितिः परिच्करतिः मुसुक्चमिः कतंन्येति वाक्यदोषः ॥४॥ 
यथा पूरवे करणग्रामप्रणिघानमुखेन ब्रह्म पाक्षात्कुवन्ति तथाऽहं करवाणीति 

मुमुक्षराहैत्याह-- युजे वामिति पूर्य ब्रह्म प्रतीचा युजे एकीकरोमि । करेन 
साधनेन १ वां युवयोः वाख्मनसौ हे मनोबुद्धी वामहं प्रतीचि युजे समादधे 
नमोभिः नमस्कारैः सह मे छोकश्च पूर्व नह्योदिश्येति वाक्यार्थः 1 मुमुक्षो्मम 
श्मैकः कीतिः स्तुतिरीश्वरमुद्िश्य व्येतु विविधमेतु, परवच्युपसगंस्यात्रान्वयः | 
पथ्येव सुरः प्राज्ञस्य पथ्येव सन्मागप्रवतकनिमित्ता कीतिरितो विसर्षतु- 
पश्चम्टोकं स्तुति विसृप्तं श्ण्वन्तु आकणेयन्तु विश्च स्वे अस्तस्य ब्रह्मणो 

हिरण्यगमादयः पुत्राः । क्र स्थिता इत्यत्र-- आडित्युत्तरत्र सम्बन्धः--ये 
धामानि स्थानानि दिव्यानि आतस्थुः तिष्ठन्ति । तत्स्था ब्रह्मपुत्रा हिरण्य- 
ग्रमादयो मम स्तुति श्रण्वन्त्वियथंः ॥ ५ ॥ 
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पाङ्गयोगोपदेशः 

अथिरयत्राभिमथ्यते वायुय॑त्रा ' धिरुध्यते । 

सोमो यत्रातिरिच्यत तत्न स्नायते मनः ॥ ६ ॥ 

सवित्रा प्रपतवेन *जुषेत ब्रह्य पृष्यंम् । 

तत्न योनिं कृणवते न हि ते भ्पूतमक्षिपत् ॥ ७ ॥ 

त्रिरुच्तं स्थाप्य समं शरीरं हीन्द्रियाणि मनमा सनिहध्य | 

्रह्मोड्पेन प्रतरेत विद्वान् सोतांषि सर्गाणि मयावहानि ॥ ८ ॥ 

प्राणान् प्रपीड्येह स युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नािक्रयोच्छरपीत । 

ुष्टाश्चयुक्तमिव वादहमेनं विद्वान् मनो घारयेताप्रम॑त्तः ॥ ९ ॥ 

समे शुचौ शरफरावदहिवादुका विवभिते शाब्दजटाश्रयादिमिः । 
मनोऽचुङ्ढे न तु चश्षुषीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥ १०॥ 

उत्तमाधिकारिणः रामादिस्ाधनसहितवब्रहन्ञानमुपदिशय मध्यमाधिकारिणां 

स॒त्त्वरद्रिहेतुयोगमुपदिदान्त्युत्तरे केचिन्मन्त्राः । तत्रादो योगं संक्षिप्याह-- 

अभिरिति। यत्र माधि अग्निमण्डले त्रिकोणे अम्िेथ्यते क्षोभ्यते वायुयेत्र 

मूढाधारगसुृ्नायां अधि उपरि रुध्यते विसतन्तुनिभाथिरिखया सहः सोमः 

कृल्पार्कचन्द्रमण्डठं ध्यातं सत् यत्र द्वाददान्तं अतिदायेन रिच्यते यत्र 

सुषुम्नायां मूढाधारादगूतं प्रषटवद्भान्यते तत्र मूढाधारगसुषुप्नायां ध्येयवस्तु- 

प्रणवार्थमोचरं मनः संजायते ॥ ६ ॥ ध्यानप्रकारमाह-सवित्रेति । 

दादशान्तस्थितेन सूवित्रा कल्पार्कैण प्रसवेन सोममण्डसत् सुदम्नायां प्रसूता- 

मृतेन जुषेत अधिकारी सेवेत, कि तत्! त्र्य ध्येयं वस्तु पून्थं मूटाघरे 

स्थितम् । तत्र योनिं अग्ि्ुण्डरं ब्रह्मोपासनास्थानत्वेन दण्वसे रुष्व | 

1 भिवुञ्यते-उ, सु. ° जुषेतद्र--अ, अ १,अ२, क, 
> पूरवं--उ, मु. 



९.०9 श्वेताश्व॒तरोपनिषत् 

न हि ते एवं कुर्वतस्तव कल्पार्केण विरापितचन्द्रमण्डकात् सुृश्नायां स्षवदमूतेन 
पूर्त पूरितं फछितं मूटाधारस्थं नह्य अक्षिपत् न दयक्षिपत् कारक्षेपं न करेति । 
एवं ध्यातं बह्म रप्र फं प्रयच्छतीयथंः ॥ ७ ॥ योगाङ्गनियममाह --तिरिति। 
उरो प्रीवा रिर इति त्रीण्यज्ञान्युन्नतानि यस्य तत् शरीरं तिरुनतं यथा तथा 

तत् संस्थाप्य हदीन्द्रियाणि सर्वाणि मनसा सह संनिवेदय ब्ह्प्रणवेयत्ता- 
वित् विद्वान् व्यथिसमष्टवात्मकजाग्रजाग्रदादितत्कार्यरूपाणि पयन् भयावहानि 
सर्वाणि खोतांसि ब्रह्मोड़पेन त्ह्मप्रणवष्ुवेन प्रतरेत प्रकर्घेण जाग्रलाम्रदादि- 
पश्चदशसखोतांसि संतरेदित्यधिकारिणं श्वुतिरनुरास्ति ॥ ८ ॥ प्राणायामप्रकार- 
माह--प्राणानिति । यः प्राणायामाधिकारी प्राणान् मूकाघारादिस्थटे प्रकर्षेण 
मनसा सह प्रपीठ्य निरुध्य “° युक्ताहारविहारस्य ?› इत्यादिना युक्ता चेष्टा यस्य 
सः युक्तचेष्टः सन् प्रूछाधारादिणतत्रिपञचदरारक्त्ये प्राणे श्चीणे तनुत्वं गते, अथ 
केवख्कुम्भकानन्तरमिडापिङ्गकासं्निकनासिकयोः अन्यतरेण शनेः उच्छुसीत 
रेचयेत् । यया रेचयेत्तया पुनपाप्रथं कुम्भयित्वा विरेचयेत् । एवं केव्कभकावधि 
रनः रनैरभ्यसेत्। दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं रथं विद्वान् कुशठ्सारथिखि बाद्या- 
न्तःकएणनिरोधपूर्वैकं अप्रमत्तः सन् मनो धारयेत ॥ ९ ॥ योगाभ्यासोवितदेश- 
माह--सम इति । समे अनिग्रोनते शुचौ मेष्यप्रदेदो सकेरावद्धिवाट्काभिः 
दाञ्दजटाश्रयादिभिश्च विव्भिते किच मनोऽनुकरूे मनोरम्यप्रदेरो न तु 
नष्ुपीडने-- विस्छोपश्छान्दसः--अग्न्यादित्यादिवक्षुःपीडारदिते प्रदेहो 
गुहायां निवातस्थरमा्रित्य प्रथेजयेत् योगं समाधि कुर्यात् ॥ १० ॥ 

योगसिद्धिः 

नीहारधूमाक्ानलानिरानां खदयोतविदयुत्स्फटिकशसीनाम् । 

एतानि ख्ूपाणि पृरःप्राणि ब्ह्मण्यमिव्यक्तिकरागि योगे ॥ ११॥ 

पथ््याप्यतेजोऽनिट्खे समुत्थिते पश्चात्मके ' योगगुणे प्रवृत्ते 

* योगगुणेः-अ, अ १,अ२, क. 
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न तत्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाम्निमयं शरीरम् ॥ 

रघुत्वपायोग्यमरोलुपत्व ष्वर्णप्रताद्ं स्वरसोष्ठवे च । 

गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥ १६ ॥ 

एवममभ्यस्तयोगस्य योगसिद्विचिदहान्याह-- नीहारेति । प्रथमे नीहाराकारेण 
चित्तद्त्तिः प्रवतंते ततो धूमवत् ततोऽर्कानटानिखानां ख्योतविदयुतस्फ- 
रिकिशाशिनां च रूपसद्दानि एतानि योगानुमवसिद्धानि बुद्धेः रूपाणि 
ब्रह्मण्यभिन्यक्तिकराणि ब्रह्माविमांवहेतुरिङ्गानि क्रमेणाविभवन्तीयथंः ॥ ११ ॥ 
योगसिद्विसूचकचिदान्युक्तानि, ततः पर्भूतजयं तत्फटं चाह-- प्रथ्वीति । 
पादादिमस्तकान्तं पञशचभूतमण्डटं तत्तदेवतामहग्रहोपाप्तनयोपास्य तेन प्रथिव्यादि- 
पञ्चभूतमण्डख्वशीकरणं कृत्वा प्रथिव्यामप्सु तेजसि वायौ सखे च कमेण 

ध्यानेन समुत्थिते तत्तद पासनया पञ्चात्मके वरसीकृते योगगुणे प्रदत्ते 
सति, अथ पृथिव्यादिमण्डक्तत्तच्छक्तीनासुत्तरोत्तरक्रमेण प्रवेपरवै सर्वँ स्वामेदेन 

चिन्तयित्वा तस्य योगिनो योगो ध्यानं तदेवाग्निस्तेन वशीकरृतपञ्चभूतात्मक 
शारीरं प्राप्तस्य तस्य भूतभोतिकसंबन्धिनानारोगजातं जरा रृत्युः मरणं च 

कदाऽपि न भवति ॥ १२ ॥ किंच--ख्घुत्वनित्यादि । स्पष्टोऽथः ॥ १३ ॥ 

मुख्ययो गस्तत्फल च 

यथेव बिम्बं मृद्योपटिपतं तेनोमयं भ्राजते तत् सुधान्तम् । 

तद्राऽऽत्मतक्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो मवत वीतरोकः ॥ 

यदाऽऽत्मतत्तवेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपरयेत् , 

अजे शवे सर्तच्ैर्विशुद्ं जञात्वा देवं मुच्यते स्वेपारः ॥ १९ ॥ 

9एष हि देवः प्रदिशोऽवु सर्वाः पूर्वा हि जातः घ उ गभं अन्तः। 

धर्णप्स्रादः-उ १. * एषो दि--क, उ १. 



१९१ शेताश्चतरोपनिषत् 

प॒ एव जातः स्र जनिभ्यमाणः प्रयङजनास्तिष्ठति सवतोरुखः ॥ 

यो देवोऽय्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश 

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमा नमः ॥ १७ ॥ 

एवं योगेन श्ुद्धान्तरस्य मुख्ययोगं तत्फछं चाह--यथेति । यथेव 
विस्वं आदर्शादि मृदया मृजया मस्मचूर्णादिना उपदिप्रं तेजोमयं प्रचुरतेजस्वं 
चूर्णादिमडेन तिरस्छतपूवैमर तदरपणादि भ्राजते दीप्यते तद्रा तद्त् आत्मतत् 
स्वातिस्किनात्मापहवसिद्रमात्ममात्रं प्रपमीक््य तत्स्वमान्नरमियपरोक्षीक्रय देही 
्ह्मविद्रीयान् एकत्वद नेनैव वीतस्वातिरिक्तास्तिताग्रभवरोकमोहस्सन् एक 
एव कृतार्थो भवते"भवति । सुधोतमिलयस्मर्थे सुधान्तमिति छान्दसम् ॥ १४॥ 
निरधिरोषनहयज्ञानसमकाटं तद्धावापत्ति दरेयति---यदेति । यदा श्रुयाचार्य- 
प्रसादरस्यवेदान्तश्रवणादिना प्रयगात्मतक्वेन तु, त॒र्दोऽवधारणार्थैः, 
त्व॑पद्क््येण दीपोपमेन यथा दीपः स्वप्रकाश्यघटादेषिरक्षणस्तथा 
प्रयगात्मा स्वप्रकाश्यदेहेन्द्रियादे विलक्षणो मवितुमह॑तीति दीपोपमेन 
स्वसाक्षिणेव ब्रह्मतत्त्वं तत्पदलक्ष्यं इहं हृदये रामादिसाधनयुक्तः प्रपदयेत् 
दोधिततत्त्व॑पदा्थयोः अहं ब्रहमास्मीत्येकीकुर्यादिति स्वाज्ञटष्टप्रसक्तमेद निवृ्यर्थ- 
मधिकारिणमनुरास्ति। एवं तक्वंपदरक्ष्येक्यज्ञानेन स्वान्नानेऽपहवतां गते 
ततस्तत्वमर्थविमागैक्यकर्नाविरठं ब्रह्ममात्रमवरिष्यते । तत् कि ब्रह्ममात्रं 
जातमियत आह--अजमिति } स्वतः परतो वा जायसंभवात् । स्वयमजातं 
कथं सत्पदमरह॑तीयत आह--धरवमिति } अजातेः स्वरूपत्वेन निगप्रतियोगिक- 
सन्मात्रत्वात् । यत्सृन्मात्रं तदघ्रुवमेवेय्थः । अघ्रुवतत्त्वम्रामयोगाद्रूवता कुत 
इयत आह-- सवेतच्चवरवि्ुद्धं स्वा्ञटष्टिमाश्रिय तत्वेषु सत्स्वपि स्वक्ञष्टवा 
तेरसंस्पृष्त्वात् । परमार्थदृष्ट्या निप्प्रतियोगिकडयुद्धमेवेयर्थः । यच्छुद्धं तदधूवम् । 
तद्रपेण शोतनात् देवं॑स्वावरोषतया ज्ञात्वा तज्ज्ञानसमकारं सुच्यते 
सवेपाशैः विद्वान् निर्युक्तपारो बहौव भवतीयर्थः ॥ १९ ॥ यत् परमार्थदष्टवा 
निषप्रतियोगिकमवदिष्टमित्युक्तं तस्य स्वा्ञद्टवा ब्रह्मादिस्तम्बान्तभेदेन महदणु- 



तृतीयोऽध्यायः । १९३ 

मेदेन चावस्थानं स्व्ञदृष्टथा प्रयक्तया सर्वान्तरत्वं चाह--एष इति । एष 
प्रकृतः परमात्मा निविरोषचिद्धातुः, हिःप्रसिद्रा्थोऽवघारणा्थो वा, निप्प्रततियोगिक- 
तया द्योतनात् देवः प्रदिश्चः प्राच्यायाः दिशः सर्वाः प्रति अनु अनुगतः 
व्याप्य स्थितत्वात् , कल्पादौ दिरण्यगर्मात्मना पूव हि जातः किर ¦ य एवं 
जातो हिरण्यगभेः स उस एव गमे ब्रह्माण्डोदर विराडात्मना अन्तः वतंते | 
स एव स्थटसृष्ष्मसम्िकार्यकारणोपाधिकत्वेन यो जातः स एव व्यष्टिभूता- 
धिष्टातृजीवात्मना जातः, इतो जनिष्यमाणोऽपि स एव, प्रयङ्जनास्तिष्ठति 
सवौपाधिषु प्रयगान्तरत्वेन जना इति शब्दाभिर्प्यो भूत्वा तिष्ठति ! कि 
बहुना, सवैतोगुखः चेतनाचेतनात्मकत्वेन स एव स्थितः । हे जना इ्यन्योन्य- 
संबोधनं वा । जनान् प्रति प्रयगिति वा । अस्मिन् पक्षे द्वितीयार्थ प्रथमा ॥ १६॥ 
स एवैवं जात इत्युक्तम् । घटाकाराजकचन्द्रन्यायेन तलनन्म न स्वेन रूपेणेयाह 
--यो देव इति । यो देवः स्वयप्रकाराः अग्रो शब्दादितन्मात्रापञ्ीकृत- 
मूतकारयत्वेन तत्पञ्चकव्यापी बुद्धो जल्चन्द्रवद्घटाकारावच दिरण्यगर्मात्मना 
विवेश, यो अप्सु पञ्चीक्रतपच्भूतकायंतया तहवयापी विरादश्ब्दवाच्यतया 
विवेदा, योऽनन्तसद्रोधानन्दवपुरात्मा व्यष्टिकायोपाधिषु भुबनराब्दवाच्येषु 

ृन्द्रादिरूपेण आविवेश यावद्भुवनसत्तास्फ़तिुखप्रदत्वात् , यः फएर्पाकावसायिु 
ओषधीषु स्थावरेषु आविवेद्र, थो वनस्पतिषु पुष्पफ्वत्सु । स्वयमाविवेदोलत् 

सर्वत्ानुषन्यते “८ तत् वष्ट तदेवानुप्रानिकात् 2 इादिश्वुतेः । तस्मे सर्वान्त- 

रायात्मने देवाय नमो नमः इति द्वि्वचनमधघ्यायपरिसमाध्यथमादरार्थं च ॥१७॥ 

इति दितीयोऽध्यायः 

जजान 

तृतीयो 

त॒तीयोऽध्यायः 

मायया परमात्मनः सवंकारणत्वम् 

य एको जाल्वानीकशत ईशनीभिः पवीोकानीङत ईशनीमिः । 

य एवेक इह उद्धवे समवे च य एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ १ ॥ 
25 



१९४ श्वेताश्चतरोपनिषत् 

एको हि शट्रो न द्वितीयाय तस्थु्यं इमान् छोकानीशत ईक्नीभिः। 

प्रत्यङ् जनाप्ति्ठति संचेकोचान्तकाे संख्य विश्वा भुवनानि गोप्ता ॥ 

विश्वतश्य्षुरत विश्वतोसखो विश्चतोबाह्ुरुत विश्वतस्पात् | 

मं बाहुभ्यां घमति सं पतत्र्यावाभूमी जनयन् देव एकः ॥ ३ ॥ 

प्रकेतपरमात्मनो मायाविन इव मायया सर्वकारणत्वं प्रयक्त्वं चाह - 
य एक इति| य एकोऽद्वितीयः परमात्मा जाख्वान् जाङ्राब्देन जीवजातमत्स्यग्राही 
मायाशक्तिरुच्यते तदधिष्ठातृत्वेन तद्रानीश्वरः सर्व ईरते इरानीभिः मायाराक्तिभिः 
ईष्टे न त॒ स्वेन श्ष्येण स्वस्य निष्प्रतियोगिकाद्वितीयत्वात् स्वाज्ञद्टया रोक्यन्त 
इति सर्वान् खोकान् प्रथिव्यादीन् भूरादीन् प्राणिमेदांश्च ईङनीभिः मायाराक्तिमिः 
मायावी ईदाः ईशते ईष्टे तत्तद पो भूत्वा तत्तत्सर्वमी्ट इयथः । एवं सवनियन्तृत्व- 
मुक्त्वा तस्येव सर्वकारणत्वं तयाधात्म्यज्नानफरं चाह - य इति| य 
एवेकोऽद्ितीयः परमात्मा स्वातिरिक्तसवोद्रवे हेतुत्वेन स्थितः कारणतया, 
सम्यग्मवतीति संभवः, तस्मिन् संभवे कारणैक्यख्योत्पत्तौ निमित्ततया 
स्थितः, तद्रतका्यकारणसापेक्षसविरोषताऽपाये निविरोषं ब्रह्ममात्रमवरिष्यत 
इति य एतद्धिदुः ब्रह्मविद्टरीयासः ते एवं वेदनसमकाटरं अश्रता भवन्ति 

विदेहमुक्त भवन्तीयर्थः ॥ १ ॥ पवैमन्त्रोक्ताथमेव पुनरप्याह - एको हीति । 
यः स्वातिरिक्तरजं द्रावयतीति रुद्रः परमात्मा स एक एव । तस्मात् न द्वितीयाय 

तस्थुः स्वाविद्यापदतत्कार्याणि, रुद्रस्य निष्प्रतियोगिकाद्वितीयत्वात् । स्वान्नदष्टयां 
य मान् रोकान् ईशत ईशनीभिः । प्रयङ्जनास्ति्ठतीति व्याख्याताथमेतत् । 
सगकाठे भुवनानि संसृज्य स्वसत्तप्रदतया सम्यक् सृष्टा स्थितिकाट 
आनन्दप्रदतया भुवनानां गोप्रा अन्तकाटे स्वातिरिक्तं संचुकोच उपसंहरति च 
पयत् स्वाज्ञानापाये तत्का्थस्वातिरिक्तकर्नाविर८ं बऋहैवावदिष्यते ॥ २ ॥ 
्राञधप्रस्तस्वाविद्यापदस्थूलांरायोगतो विराडिव भातीयाह--वि्वत इति | 



तृतीयोऽध्यायः १९५. 

आन्रह्यस्तम्बपरयैन्तप्राणिनां चक्षुषि मुखानि बाहवः पादादयोऽस्येति विश्वतश्चक्षुः 

उत अपि उत्तरत्र करणग्रामोपलक्षणार्थम् ! सर्वप्राणिकरणग्रामसंयोजयितृत्वेन 

तत्पवृत्तिनिमित्तमेष एवेयाह-संबाहुभ्यामिति } मनुष्यादीन् बाहुभ्यां 

संधमति संयोजयति धातूलामनेकार्थत्वात् पतत्रैः पादैः संमति 1 सवेपदा्थ- 
सखष्टाऽप्येष एवेदयाह--द्याबाभूमीति । तदुपरक्षितस्वाविव्यापदतत्का्ं जनयन् 

देव एकोऽद्वितीयः सर्वप्राणिकरणप्रवरत्तिनिमित्तं सन् वस्तुतः स्वातिरिक्त प्रसित्वा 
स्वयमेव विजृम्भत इयथः, 

्रहैवेकमनादन्तमन्धिवत् प्रविजम्भते ॥ इति श्वुतेः ॥ ३॥ 

इश्वरप्रसाद्राथना 

यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः | 

हिरण्यगर्भं जनयामाप् पूरव स नो बुद्धया श्युभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ 

याते रद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी । 

तया नस्तनुवा शोतमया गिरिशन्तामिचाकरीहि ॥ ^ ॥ 

यामिषुं गिरिशंत हस्ते बिभष्यस्तवे | 

रिवां गिरि तां इरु मा हिश्सीः परुषं जगत् ॥ ६ ॥ 

व्य्टिसमटप्रपञचहेतुत्वं मुसुश्चस्वज्ञानप्रदत्वं चाह--यो देवानामिति । य 

ई्ोऽद्नधादिदेवानां प्रभवश्च उत्पत्तिक्रमात् प्रातिरोम्येन भवो यस्मिन् सः 

वरमवः छयस्थानं, उद्भवलस्मादिति उद्धवः उत्पत्तिस्थानमिति यावत्; उपसर
्गाणा- 

मनेकार्थत्वात् । विश्वश्वासावधिकश्चेति विश्वाधिकः निरतिदायानन्दत्वात्। रु्रपदं 

व्याख्यातम् । महाश्वासादृषिश्वेति महर्षिः निरतिरायमहत्तवेन सवङञत्वात् । स 

एव सृष्टः पै सवेप्राण्यन्तःकरणाभिमानिनं दिरण्यगर्म जनयामास । 

सोऽयमीश्वरो नो अस्मान् योग्याधिकारिणः शुभं त्रहममात्रं तद्विषयया छ्मया 

बुद्धवा संयुनक्तु येनाहं तत्पदं भजामि तथा मां नियोजयत्वियर्थः ॥ ४ ॥ 



१९६ शेताश्वतरोपनिषतं 

ईश्वरस्य सर्वमुमुक्ष्वनुप्राहकत्वमाह--या ते ररेति । हे शुद्र या दयं श्रुतिस्मृति- 
पटरुग्रसिद्वा तस्याः ते तव सकठ्छनिष्कठतनोरस्तित्वे रुदररब्द एव प्रमाणं रेति, 
शिवा शुद्धा अजडक्रियाज्नानेच्छाङाक्तिमती निरतिदायानन्दनिष्कला च तनूः तमु 
अघोरा नियप्रतना पापप्रकारिनी न मवतीति अपापकाशिनी स्वाभिव्यक्तेः 
पुण्यफृषपत्वात्, तया नोऽस्मान् स्वाप्तिसाधनविरिष्टान् निष्कट्छरूपया 
तन्वा शंतमया परमसुखतमया गिरौ कैटासे स्थितः शं तनोतीति हे गिरिशन्त 
अभि आभिमुख्येन प्रयक्तया चाकशीहि त्वं निष्कट्भावेन मुयुक्षून् 
प्रति प्रकारास्व ॥ ५ ॥ सम्यन्ञानहेतुसगुणतनुप्राथनमाह--यामिषुमिति | है 
गिरिशन्त स्वातिरिक्तोपसंहारसमथेत्वेन यां प्रसिद्धां इषुं हस्ते बिभर्षि धारयसि 
किमर्थम् १! अस्तवे स्वोपसंहर्तव्यं प्रति क्षेप्तुं, गिरो स्थितः सन् सर्वान् त्रायत 
इति हे गिति .स्वातिरिक्तोपसंहारसम्था दिवां कर् इति पूर्वेणान्वयः । 
सम्यम्ज्ञानसाघनसंपननं पुरुषं तदुपायमूतरामादिवििष्टं जगत् मा हिसीः हिंसां 
मा कार्षीः, यावत्सम्यगज्ञानेन त्वत्पदं भजामि तावत् सम्यगजञानतत्साधनं मा 
हिसीरियर्थः ॥ ६ ॥ 

निष्कन्म्रह्मज्ञानदिव मोक्षः 

ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सवभूतेषु गूढम् । 

विश्वस्येकं परििष्टितारमीरशं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥ ७ ॥ 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादिव्यवर्णं तमसः परस्तात् । 

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ < ॥ 

यस्मात् धरं नापरमस्ति किंचिद्य्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति 

"किचित् । 

वृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिषठत्येकस्तनेदं पूर्णं परुषेण सर्वम् ॥ ९ ॥ 

` कश्चित्--अ, अ २,३,मु. 
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ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् | 

य॒ एतद्विदुरमताप्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥ १० ॥ 

निष्कठतनु॑तज्ज्ञानफलठं चाह -- तत इति ! ततो देवप्रसादानन्तरं 
स्वातिरिक्तपरत्वेन वंहणात् परं ब्रह्म परं निरतिरायं बुहन्तं सवत्र परिपूर्णः 
ईदामिति विरोषणात पँटिङ्गनिर्दैदाः, यथा निकायं स्वातिरिक्तयोगात् स्वतो 
निर्विरोषं यथाऽ्योगोठकानुगतवहिवत् बरह्मादिस्तम्बान्तसवैमूतेषु गृह, 

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं यथा मायावी मायाहस्यादीन् पणिवष्ठय तिष्ठति यथा 

मृगतृष्णोदकरजतादीन्यूषरद्युक्यादीन् परिवेश स्थितानि तथा विश्वस्यान्त- 
वैदिश् व्याप्य परिवेष्टितारमीदौ तं विध्वस्तनिखिकोपाधि निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति 
ज्ञात्वा ज्ञानसमकाटं अमृता भवन्ति ब्रहैव भवन्तीयर्थः ॥ ७ ॥ ब्हममात्र- 
प्रनोधादेव तन्मात्रावस्थितिलक्षणकैवल्यं सिध्यति न तु प्रकारान्तेणेयाह-- 
वैदेति। एतं प्रकृतं पुरीतत्युपरुक्षितस्वाविद्यापदतत्काययजातं स्वावरोषतया 

ग्रसित्वा स्वेन रूपेण प्ररणात् पुरुषं महान्तं अद्वितीयं आदिल्यवर्ण 

स्वप्रकााचिन्मात्रं स्वाज्ञानतपसः परस्तात् स्वेन रूपेणावस्थितं यः स्वाज्ञान- 

तत्कार्यापहवसिद्धः तं आत्मान स्वमात्रतया विदित्वा तद्रेदनसमकारं मृत्युं 

स्वातिरिक्तमतीटापहवं करत्वा यत् स्वमात्रमवरिष्यते तत् अतिमृत्यु बह्यमात्र 

एति | सम्यग्ञानादते नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । स्वाज्ञानप्रभववन्धनिवृत्तः 

स्वज्ञाननिमित्तत्वाज्ज्ञानदेव मुक्तो मवतीयथः ॥ ८ ॥ ज्ञानादते मोक्षसाधनं 

नास्तीयाह--यस्मादिति । यस्मात् पुरुषात् निविरोषचिन्मात्रात् परं 
उत्कृष्टमपङ्कष्टं वा किंचिन्नास्ति व्याविद्धस्वातिररिक्तत्वात् , यस्मादणीयोऽणुतमं 

नास्ति, यस्मात् किंचित् अपि न ज्यायोऽस्ति यदतिरिक्तस्य मायामात्रत्वात् › 
निवातप्रदेशस्थवृ्च इव स्तब्धः स्थाणुरविकारी दिवि स्वे महिन्नि स्वाराज्य 

एक एवावतिष्ठते निष््रतियोगिकाद्धितरूपत्वात्, य॒एवं तिष्ठति तेनेदं पूर्ण 

पुरुषेण सै त्रिपरिच्छेदर्यात् । यतः पुरुषादतिरिक्तं न किचिदस्ति 

अतस्तन्मात्क्ञानात् तद्धावापत्तिः ॥ ९ ॥ ज्ञानेतरमागावरम्बिनां न॒हि 
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पुर्षार्थपिद्धिः प्रत्युत बहृक्छतमदु :खमेवेतयाह-- तत इति । यतो बह्म- 

मात्ज्ञानादेव केवल्यसिद्वि्भवति ततः तस्मात् यदुत्तरतरं साधनान्तरं नास्ति 
तद्रूपं निष्कठत्वात्, अत॒ एव तत् अनामयं स्वाज्नानरोगस्यावि्यकत्वेन 

कारणतुल्यत्वात् । य एतत् प्रकृतं स्वातिरिक्तापहवसिद्धं॑त्रह्म स्वमात्रमिति 

विदुः त एव वेदनसमकाटं असृता भवन्ति ब्रहैव भवन्ति । अथेति 

पक्षान्तस्योतकः । अथेतरे पक्षान्तरावम्निनो दुःखमेवापियन्ति न कदाऽपि 

कैवल्यसुखिनो भवन्ति । ततेो ज्ञानादेव केवल्यसिद्धिरियथंः ॥ १० ॥ 

निर्विरोषव्रह्मज्ञानोपायः 

सर्वाननशिरोग्रीवः पवेमूतगुहाशयः । 
पर्ैव्यापी स मगवान् तस्मात् स्वेगतः रिः ॥ ११ ॥ 

क. £ 

महान् प्रवे पुरषः सत्वप्येष प्रवतंकः । 

सुनिर्मरामिमां श्ान्तिमीश्ानो ज्योतिरव्ययः ॥ १२ ॥ 

अडगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 

हृदा मनीषा मनसाऽभिकलप्तो य शुतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १६ ॥ 

निरविरोषप्रबोधोपायमाह-- सर्वेति । स्वाव्यतिरिक्तावियापदतत्कार्थं सृष्ट 
तद्यष्टिसमष्िस्थूकारायोगतो विश्वविराडेत्रात्मना सर्वाण्याननानि रिरि ग्रीवाश्च 
अस्येति सर्वाननशिरोग्रीवः, इतरावयवानामुपरक्षणमेतत , तथा स्वाविदया- 
पदव्यष्यादिसृक्ष्मांशोपाधिकतैजससूत्राुङञतरात्मना सवैषामात्स्तम्बपयन्तभूता- " 
नां हदयविरसितटिद्दारीराश्रयस्तत्परवृत्तिनिमित्तसूतरूपत्वात्, तथा स्वाविद्या- 
पदभ्यध्यादिनीजांरायोगतः प्राज्ञबीजानुकेकरसात्मना सरवैतो व्याप्तं शीकमस्येति 
सवैव्यापी स दहि भगवान् निरङ्कुराषट्गुणेश्वर्यसंपनत्वात् । यस्मादेवं 
तस्मात् सवैगतः । तथा स्वाविद्यापदव्यष्टवादितु्यारासङ्तो द्वितुरयैक्यावि- 
कृल्पात्मना स्वाविद्यापदस्थूखादिभागत्रयारिवं ग्रसित्वा तुर्यारोऽप्यसङ्गचिद्धातुः 
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रिवो भवति । स्वातिरिक्ताविदयापदादिवापहवसिद्धो वा दिवो मवति ॥ ११॥ 
्ञानतत्फरदातेश्वर इ्याह-- महानिति । महान देरशकारायपरिच्छिन्नत्वात् 
प्रमुः जगचक्रचाठकत्वेन नियन्तृत्वात् वैाब्दः प्रसिद्धवर्थः पुरुषः स्वेन रूपे- 
णाखिरुपूरणात्, यः एवंविधः परमेश्वरः एष हि सत्वस्य प्रवतैकः ये 
स्वानुग्रहभाजनास्तेः स्वाराधनधिया सत्कमौपासनयोगादीनि कारयित्वा तेषां 
यत् सत्वमन्तःकरणं तस्य वैमल्यापादनद्ररिणादौ प्रयकप्रावण्यमापाद्य ततः 
परयगमिनननरह्मगोचरं विधाय ततः प्रयक्परविभागैक्यकठना यत्र सुदुर्खमतामहति 
तद्धि निष्प्रतियोगिकन्रहममात्रं तत्सम्यश्ञानं प्रत्यप्येतस्य प्रवतंकत्वात् , 

धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ॥ इत्यादि 

परमाद्वैतविज्ञानमिदं भवभयापहम् | 
भवप्रसादतो ख्यं भावनारहितं परम् ॥ 

इति श्रुतेः स्मृतेश्च । परमेश्वरप्रसादादेव स्वातिरिक्तरान्तिभवतीत्याह - युनि- 
मैखामिति | स्वातिरिक्तमखापहवसिद्धां विदद नुभवैकगोचरां श्ान्ति निरतिङया - 
नन्दाविर्मावरक्षणां विकलेबरमुक्ति प्रत्ययमेव ईनः, मुमुक्षोः स्वाविर्मावहेतुः 
स्वयमेवेत्यर्थः ! अत एवेश्वरो स्यो तिरन्ययः चिन्मात्रत्वेन नित्यत्वात् ॥ १२॥ 
ईश्वरस्यैव सर्वान्तःकरणयोगतो जीवत्वं स्वयाथात्म्यज्ञानतः स्वभावापत्ति 
चाह-अङ्गुष्ठमात्र इति । हृदयस्य स्वाङ्गुष्ठपरिमितिसुषिरवत्त्वेन तदुपरब्घरू- 
चैतन्यस्यापि तन्मात्रत्वमुपचर्यत इति अङ्गुष्ठमात्रः, वस्तुतः पू्णैत्वात् पुरुषः 
सर्पदिषु रज्ज्वादिवत्, सर्वान्तःकरणावभासकत्वेन सवेभूतान्तरात्मा, प्रत्यगात्म- 
रूपेण सदा अनानां हृदये सन्निविष्टः हृदयाख्यसृक्षमरीरसततास्छ््यानन्द- 
प्रदत्वात्, हृदा हृदयस्थवुद्धया मनः ईष्ट इति मनीषा संकल्पादिमन्मनसाऽ- 
भिक्लघ्रः प्रकारितः। यद्ा--हृदा ^“ हृन् हरणे 72 इति धातोः नेति नेतीति 
स्वातिसिकतिप्रतिषेधोपदेदरोन मनीषा ज्ञानविज्ञानात्मना मनसा सम्यग्ज्ञानेन 
च अभिक्लछप्मोऽभिप्रकारित. । य एतत् निविरोषं तह्य स्वमात्रमिति विदुः त 
एव अमृताः भवन्तीत्युपचर्यते, पुरेव तेषां नित्यामतस्वरूपत्वात् ॥ १३ ॥ 
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ईश्वरस्य सवमयत्वम् 

महखशीषा पुरूषः सहखराक्षः सहश्चपात् । 

स भूमि विश्वतो वृत्वाऽ्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥ १४ ॥ 

पुरुष एषेद९ सर्व यद्धुतं यच्च मन्रम् | 

उतामृतत्वप्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ १५ ॥ 

स्वाविदयामवष्टभ्य सर्वैस्त्वं स्वसृष्टोपाध्यनुप्रवेदातो जीवत्वं स्वज्ञानतः 
स्वमावापत्ति चाहू-- सहसेति ¦ समष्टिजीवात्मना सहस्राणि शीर्षाण्यस्येति 
सहखशीर्षा, पुरुषः पूर्णत्वात् । सहखाक्च इ्यादावपि एवमेव योजना । 

- स प्रकृतेशः भूमि मूम्युपटक्षितमोतिकजातं सर्वतो विश्तोऽन्तरबहिश्च 
वृत्वा व्याप्य अलयतिष्ठदसाङ्गुरं दिरण्यगमं विराजं चातीय स्वे महिभ्रि अलय- 

तिष्ठत् । यानि यानि दशसद्भयाकानि तानि तान्यड्गुरुपरिमाणोपरुक्षितानि 
तानि सर्वाण्यतीय स्थितवानित्ति वा । अथवा भोततिकजातमन्तवेहिर्व्याप्य 
तदपेक्ष्य दराङ्गुख्मयतिष्ठत् , दश्ाङ्गुख्वचनं निरवधिकमहत््वोपलक्षणाथम् 
॥ १४ ॥ यत् स्वैकल्पनाधिष्ठानं तदेव सवमियाह--पुरुष एवेदमिति । 
पुरुषातिरिक्तस्य मायामात्रत्वेन कारणतुल्यत्वात् , ““ पुरुषान्न परं किचित् सा 
काष्ठा सा परा गतिः? इति श्रुतेः, पुरुषातिरेकेण यद्भूतं यञ्च भव्यं 
यदरतेमानकाखिकै च तदपि मायामात्रम् । तत्कल्पनाधिष्ठानं पुरुषमान्रमेवेयाह- 
उताृतत्वस्येश्चान इति । उतापि स्वातिरि्िमार्यापहवसिद्रातत्वस्येश्चानः ` 
परमेश्वरः स्वाज्ञानबन्धनिरासकत्वात् यदद्श्यजातमनं, सम्यग्ञानेनायत इयन्न- 
राब्देन मायातत्कार्यमु-च्यते, इत्थंभूताननेन वस्तुस्वभावमतिरद्घय तदतिरेकेण 
अतिरोहति जायते, कार्थजातस्यापि सत्ताप्रदत्वेनाधिष्ठानत्वादीरानो नियन्ता 
परमेश्वर एवेयर्थः । यत्पुरुषतत्त्वमन्नेन कार्यरूपेण रोहति स्वगतहेयांशापाये ष 
एवामृतत्वस्येशानः ॥ १५ ॥ 
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दैश्वरस्य सर्व्रलयक्त्वम् 

पवतःपाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोयुखम् । 

सवेतःश्रुतिमह्छोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १६ ॥ 

सवन्द्रिययुणामाप र्वन्द्रियविवभजितम् । 

सव्य प्रमुमीश्चानं सवस्य शरणं गुह् ॥ १७ ॥ 

नवद्वारे पुरे देही इ ~पो छेरायते बहिः । 

व्ली सव्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ १८ ॥ 

ईश्वरस्य सर्वप्रत्यक्त्वेन सर्वात्मकतामाह-- सवेत इति । जह्ादिस्तम्बान्त- 
प्राणिपटलूपाणिपादा अस्यैव पाणिपादा इति सवेतःपाणिपादं तत् प्रकृतं 
ब्रह्म ¦ स्वतोऽक्षिशिरोमखं इसयादेरप्येवमेव विग्रहः । तथा सवेत; श्रुतिमहोके 

प्राणिनिकाये । किं बहुना, स्वातिरिक्तसवेग्रपञ्चं सच्िदानन्दरूपेण आब्रत्य 
तिष्ठति ॥ १६ ॥ ईश्वरस्य स्वविकल्पितप्रपञ्चासद्खतया सवंसाक्षित्वं सवे- 
नियन्तृत्वादिरपीवयादह--- स्वेति । सर्वाणि शोत्रादीनीन्द्रियणि तेषां गुणाः 

साब्दादयो यदधिगमादाभासमात्रतया द्यन्ते तत् सर्वेन्द्रियगुणभासं, वस्तुतः 

सर्वन्द्रियविवर्धितं सवैस्य प्रमं स्वामिनं ईशानं नियन्तारं सवस्य शरणं 
सर्वापद्रक्षकत्वात् सुहृत् मित्रं सर्वावस्थायां हितकरम् । सर्वाणि पदानि 

प्रथमान्तानि नपंसकानि । प्रमं इलयत्र छिज्ञविभक्तिव्यलययो दष्ट्यः ॥ १७ ॥ 

्रन्थराधवात् बुद्धिकाघवमाश्रयणीयमिति न्यायादेतस्याथस्य दुरवगाह्यात्वेनो- 

क्तार्थमेव पुनः पुनरुच्यते । रोधितजीवेरायोस्कत्वमसक्रदु क्तम् । स्वमाया- 

विकल्पितकारयानुप्रवेदातो जीवत्वं तनियन्तृत्वं॑स्वज्ञानस्लः स्वमात्रतां च 

पुनरप्याह-- नवद्वार इति । शिरसि स्द्वाराणि दाववाश्नौ, एतानि नवद्वाराणि 
यस्मिन् तस्मिन् नवद्वारे पुरे शारीरे प्रविश्य देही पुरामिमानी सन् संसरति । 
कथमिलयत्र जाग्रदा्भिमानं क्रमेण गत्वा हित्वा ज्ञानविज्ञानाभ्यां सवै हत्वा 

` 1 बृहत्-मु, 
26 
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तुरीयं गच्छति सम्यग्ज्ञानेन तदपि हत्वा तुरीयातीतं स्वमात्रतया गच्छतीति 

वा हसः परमात्मा छेढायते तद्रहिरेव भूत्वा टीख्या चरति संसरतीव । 

अस्य वहो सर्व वर्व॑त् इति वरी सवस्य छोकस्य, स्थावरस्य चरस्य च वरी 

सर्वैनियन्तेयथंः ॥ १८ ॥ 

परमात्मवेदनाच्छोकनिनवृत्तिः 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचश्चुः घ श्रुणोत्यकणैः । 

स वेत्ति वेद्यं न च तघ्यास्ति वेत्ता तमाहूरभ्यं पुरुषं महान्तम् ॥ 

अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | 

तमक्रतुं पृयति वीतशोको धातुः प्रपादान्महिमानमीराम् ॥ २०॥ 

वेदाहमेतमजरं पुराणं स्वात्मानं सवगतं विभुत्वात् । 

जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् ॥ २१॥ 

निष्कटेश्वरस्यापि स्वविद्यया करणमग्रामराषित्यं॑तत्तद्यापारव्वं सवं- 
ज्ञतामनन्यवेयतामदह्धितीयत्व चाह--अपाणीति । पाणिपादा यस्य न विद्यन्ते 

सोऽयं अपाणिपादः नि्विरोषत्वात् , तथाऽपि ज्ञाताज्ञातसाक्षितया तत्र तत्र 
गच्छतीवेति जवनः स्वामेदेन सवप्राहकत्वात् प्रहता च | दिष्टकर्मेन्द्रियाणामुप- 
लक्षणमेतत् । स्वयं अचक्षुरपि स्वभावेन चक्षुस्तद्धिषयं च परयति कणेदीनोऽपि 
्रोत्रतद्वृत्तिविषयं णोति । रिष्टज्ानेन्द्रियाणामुपरक्षणमेतत् । किं बहना; 
सोऽयं परमात्मा यद्रयष्टिसमध्िबाह्यान्तःकर्णर्वेदनीयं वेद्यं तत्सर्वं युगपत् वेत्ति 
सर्वज्ञत्वात् । विषयप्राहिकःणम्रामप्राहकवद्रतृवेदयिता कश्चित् स्यादित्यत 
आह-न च तस्यास्ति वेत्तेति, ““ विज्ञातारमरे केन विजानीयात् ? इति 
श्रुतेः । तं प्रकृतं अग्रे भवं अग्र्यं पुरुषं महान्तं त्रितिधपरिच्छेद्ूल्यं आहुः 
ब्रह्मविदः, 

न व्यापित्वादेरातोऽन्तः कारणत्वान कारतः । 
न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यादानन्त्यं बह्मणि त्रिधा ॥ 
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इति चन्द्रिकोक्तेः ॥ २९ ॥ परमात्मन एकत्वं तज्ज्ञानात्कैवल्यं तज्ज्ञानाधिकारतां 
चाह-अणोरिति । अणोरणीयान् परमाणुवत् सृक्ष्मबुद्धयादेरपि सृष्मतमत्वात्, 
महतो महीयान् आकादादेगहतोऽपि महत्तमत्वात् । बुद्रयाकारासापिश्षमणुत्वं 
महत्वं च न स्वतः, स्वस्य निष्प्रतियोगिकात्ममात्रत्वात् , 

आत्ममात्रमिदं सवमात्मनोऽन्यन्न किचन ॥ 

इति श्रुतेः । यदि स्वा्गतिकल्पिता हहा तदा तत्र प्रयक्त्वेन निहितः । कस्य 
गुहेत्यत्र जनिमजन्तोः स्थूरदारीरस्य हृदयावच्छिननुद्धिः गूहनात् गुहेत्युच्यते। 
य्: प्रयगात्मतया प्रकृतः तमक्रतुं नानाविधसङ्कल्पविरठ महिमानं निरवधिक- 

महदूपं स्वातिरिक्तप्रसनेशं, ““ सवैसंहारसमथः ' इति श्रुतेः । इत्थंभूतं प्रयक्तत्वं 
परतच्वामेदेन प्रयक्परमिदाऽसहपरग्रह्यतया वा धातुः ईश्ररस्य प्रसादात् यः 

पश्यति यदा सोऽयं तदा वीतस्वातिरिक्तास्तिताप्रमवदोको भवति ॥ २० ॥ 
उक्तार्थदार्व्याय मन्तरदगलुमवमाह-- वेदेति ! वेदाहं इयाचार्थपदारूढो मन्तद्रष्ट 

मुनिः । कि वेदेलयत्र एतं अध्यायत्रयप्रतिपादितं अजरं अपक्षयसूल्यत्वात् 

पुराणमिति च जन्मादिषड्भावविकापप्रतिषेधः, कूटस्थनित्यं, सर्वशवासावात्मा 

चेति सर्वात्मानं सर्वेषामात्मानमिति वा सवगतं सवव्यापिनम् | कुत एव- 

मियत्राह-- विभुत्वादिति । आकाद्रादिविविधकायेखूपेण भवतीति विभुः? 

तस्मात् सर्वगतम् । यस्य जगल्नन्मनिरोधं प्रवदन्ति एतदेव पुरभेश्वरकरमति 

ब्रह्मवादिन; दिः प्रसिद्धो प्रवदन्ति नित्यं महाप्रव्छ्यमहास्ग-अवान्तरप्र्यावान्तर- 

सग-सुषुप्िप्रमोधेषु मध्ये च } यद्वा-जन्मनिरोधं जन्माभावं यस्य वदन्ति 

तमहं वेदेयन्वयः । स्वविकल्पितमायातत्कायापाये स॒ एवेश्वरः परमात्मा 

“स्वमात्रमवरिष्यत इति तदपि वेदाहमिलयसिप्रायः 

इति त्रतीयोऽध्यायः 



० धेताश्वतसेपनिषतं 

चतुर्थोऽध्यायः 

हरात् सम्यश्ानप्राथना 

य एकोऽव्णो बहुधा शक्तियोगाद्रणोननेकान् निहितार्थां दधाति । 

वि चैति चान्त विश्वमादौ सदेवः सनो बुद्धया शुभया संयुनक्त ॥ 

अभ्यासस्य तात्पर्यटिङ्खत्वाषक्ष्यमाणाथंस्य दुरवगाद्यत्वा्च जामितां 
विहायोक्तार्थमेव पुनः पुनरावत॑यति । चतुर्थाध्याये ईश्वरात् सम्यनज्ञानप्राथेनं 
तत्त्व॑पदा्थदोधनं दतस्य मिध्यात्वं, स्द्वैतस्य सदयत्वं निष्प्रतियोगिकत्वं च 
सम्यग्ज्ञानस्य वैवल्यान्तरङ्ञसाधनत्वं च वक्ष्यते । तत्रादो सुसुक्षोरीश्वरात् 
सम्यशज्ञानप्राथनमाह--य एक इति । यः चिद्धातुः एकोऽद्वितीयत्वात् नाम- 
रूपवैरव्यात् अवणैः निर्विरोषत्वात् बहुधा बहूप्रकारमायाराक्तियोगात् अनेकान् 
वर्णान् नामरूपाणि, यस्य सष्टव्यविषयेक्षणे निदितो निक्षिप्तोऽथेः, दधाति 
व्याकरोति, पूर्वे स्वेक्षणतो नामरूपव्याकरणं कृत्वा पशाद्रहिव्याकरोति । 
अन्ते संहारकाठे विन्ं॑वि चैति व्येति च, अन्तर्मावितणिजर्थोऽयं शब्दः, 
विगमयति स्वात्मनि स्वेमुपसंहरति । चकारादादौ दधातीति जगदुत्पत्तिस्थि- 
तिल्यकारणत्वं घोदयते ! य एवंविधः परमेश्वरो विजयते स नो बुद्धथा श्युभया 
संयुनक्तु ससाधनतत्तवज्ञानरूपया शुभया धिया योजयतु ॥ १ ॥ 

ईश्वरस्यैव स्वमाया निखिलकारयं प्रवेशः 

तदेवाग्निप्तदादित्यस्तद्रायुस्तदु चन्द्रमाः | 

तदेव ` सुर्रं तद्र तदापःस्स प्रनापत्तिः ॥ २॥ 

त्वेखीत्व पुमानसित्वे कुमार उतवा कमारी । 

त्वं जीर्णो दण्डेन वचतनि सं जातो भवसि सेतोमखः ॥ ६ ॥ 

" छक्रमण्त त-अ, अ १,अ२,क. ` स्ततप्र-उ,य्. ? विश्वतो--भ, क, 
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नीलः पतङ्गो हरितो रोहिताक्षस्तण्दिभं ऋतवः समुद्राः । 

अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वतसे यतो जातानि सुवनानि विश्वा ४ ॥ 

स्वमायायोगतः आधिदैविकोपाधीनुत्पा्य तेष्वुप्रविदयाम्यायाख्यामव- 
म्न्य तन्नियन्तृत्वेनापि स्वयमेवावतीयाह- तदेवेति । तदेव ईश्वरत्वं 
अभ्निसूयैवाय्वाख्यं तचन्द्रादिरूपेणापि स्थितं, तदु अपि, अस्य सवत्रान्वयो 
दरटन्यः, तदेव शुक्र नक्षत्रजाख्वत् स्थितं, शुष्कमिति वा पठे विराद्पेणापि 
स्थितं, तद्रद्य तदापः अबभिमानिदेवतारूपत्वात् , स हि प्रजापतिः चतुरानन- 
रूपत्वात् ८“ एष त्ऋहयेष इन्द्रः ?› इव्यादिश्रुतेः । अघ्यादियादीनां वाक्चक्षुरादि- 
समष्ित्वाद्रागादिसमष्ग्रहणमितरसमष्टीनामुपलक्षणा्थेम् ॥ २ ॥ स्वमायाराक्या 

निखिटका्योपाधीन् स्च तत्र घटाकारावजलचन्द्रवच्च भविश्य तत्तदाख्यां 

पराप्तवद्भातोऽपि स्वयमीश्वर एवेदयाह-- त्वमिति । त्वमेव च्ीपुंनपसकभेदेन 

स्थितोऽक्षि, तत्र कुमारफुमारीरूपेणापि स्थितोऽपि, त्वं जीणा जरठः ' 

करकटितदण्डेन वचसि संचरसि । कि बहूना, त्वमेव भायया सबेतोमुखः 

नानाऽञकरेण मायया जात इव र््यसे ॥ ३ ॥ ति्यगादिरू्पेणापि त्वमेव 

वर्तस इव्याह--नीख इति । नीः पतङ्कः कृष्णभ्रमरादिः हरितः श्ुकादिः 

लोहिताक्षः कोकिठादिः तटिद्रमा मेघः ऋतवो वसन्तादयः षट् समुद्राः 

ल्वणादयाः सप्त । नीरुपतङ्गादिस्त्वमेवेय्थः | आदिमन भवतीति अनादिमत् 

उत्पत्यादिरदितः त्वमेव ! तव देदकाख्वस्त्वपरिच्छिननत्वात् विभुत्वेन वतेसे 

विभुत्वेन वर्तमानमपि त्वमेवेति सर्वत्रानुषज्यते । यतौ सुबनानि भूरादीनि 

निशा विश्वानि जातानि, मुवनाघाविर्भावतिरोमावाधिकरणमपि त्वमेव ॥ ४ ॥ 

जीवेश्वरमभेदो मायिकः 

अजामेकां छोहितरष्वकृष्णां बहीः प्रनाः ` सृन्यमानां सरूपा; । 

अजो येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 

1 सजमा--अ १,अ२,क,उ) भु. 
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द्रा सुपर्णा सयुजा प्रखाया समानं वृक्षं परिषस्वनाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रच्यनश्चन्तन्योऽभिच करीति ॥ ६ ॥ 

समने वृक्षे पुरुषो निमञ्नोऽनीशया शोचति सद्यमानः | 

जुष्ठं यदा परयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७ ॥ 

इदानीं तेजोऽबन्वटक्षणां प्रक्रि तष्टिकारप्रपश्चस्येश्वगविवततामीश्वरस्य 

तदसङ्त्वेन तत्कारणतां तद्रतविरोषारापहवबोधतः कैवल्यसिद्रि चाह-- 
अजामिति ! परमार्थद्ष्टया कालत्रयेऽपि या न जायते तां अजां ब्रह्ममात्रप्रनोध- 

समकाटं मूटग्रकरृतेरन्धात्मकत्वात् | स्वाङ्गद्टया तस्या एकत्वमनेकत्वं चाह-- 

एकामिति । मल्परकृतैरकत्वात् । ोहितश्कृप्णां तेजोऽबनानि सृष्टा तत्तद- 

वस्थाऽऽपनत्वात् । यद्रा--रजस्स्वतमोगुणात्मिकाम् | गुणत्रयानुयोगतो बहीः 

` अनेकाः प्रविभक्तख्पेण जायन्त इति प्रजाः कारणप्रविमक्तषूपेण व्यन्यमानाः 

टोहिताद्यात्मना र्जभाघ्यात्मना वा सरूपाः स्वसमानूपाः संञ्यमानां उत्पाद्- 

यन्तीमजां वस्तुतो जन्मराहियात् अजौ येकः परवोक्तामजां जुषमाणोऽनुशेते 

सष्क्ञस्य स्वाविद्यापारापारितत्वैन तत्परवशत्वात् । तथाऽप्ययं तदसङ्कचिन्मात्र- 
स्वरूपः प्राकृतपशकोरोपु जखचन्द्रवदनुप्रविषशय तद्धर्मान् स्वघमत्वेनोररीकृय 
्ङ्ृतिप्राक्ृतपरवक्षोऽनुघतेते | सर्वानथमूढकारणभूतां भुक्तभोगां वान्ताशनमिव 
एनामन्योऽञजः परमेश्वरो जहाति स्वमात्नङ्ञानाभनिना भस्पीकरोतीयथंः ॥ «1 
एकः प्रक्रतिगुणान् भजमानस्तत्परतन्त्रतया संसरति, अपरस्तां परियल्य 
नियमुक्ततया अवतिष्ठत इति योऽ्थौऽभिहितस्तमेतमर्थं भङ्गवन्तेणाच््े-- ` 
द्रा सुपणेंति । दवा दौ घटाकादामहाकास्थानीयो जीवपरमात्मानौ सुपर्णा सुपणीं 
सोभनपतनगमनौ सयुजा सयुजो बिम्बप्रतिनिम्बभावमापनो सखाया सखायो 
समानाख्यानो समानाभिन्यक्तिकारणौ चेतनत्वाजत्वसामान्यात् किचिज्ज्त्वसर्व- 
्ञत्वो पाधिकत्वेन नियम्यनियामकत्वेन श्ुद्धयञुद्रयुपाधिकत्वेन च प्रक्तिप्राृत- 
त्वेन समानं उच्छेदधमव्वात् ब्रक्षं परिषस्वजाते परिष्वक्तवन्तो । तयोः 
कायेकारणोपाधिजीवेरायोमध्ये लिङ्गदारीराभिमानी अन्यो जीवः पिप्पङं पुण्य- 
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पापकर्मफरनिष्पन्ं स्वादु विविधविषयजफटं अत्ति भुङ्क्ते । जीवात् अन्यः 

परमैश्वर; पिप्पलं जीववत् अनन् स्वयमविकृतः सन्. अभिचाकशीति 

स्वादिरिक्तं नेतीयमितः पद्यलुदास्ते । यथा व्योमासनादिलयः स्वप्रका्य 

प्रवारायन् प्रकारारूपेणास्ते तथाऽयमीश्वर इयर्थः ॥ & ॥ जीवेरावनू्य 

जीवस्य स्वयाथात्म्यक्नानात् केवल्यसिद्विमाह--समान इति । पुण्यपापफट- 

मोगायतनत्वेन समाने ब्कषे स्वावियाद्रयतत्कार्यपच्चकोशात्मके स्वेन रूपेण 

सर्वत्र प्रणात् पुरुषः परमेश्वरो निमञ्नः स्वाविद्याजरधौ प्रतिविम्बितत्वात् 

स्वस्वरपतिरोधानं कर्त अनीक्चया स्वाविद्यया कतां भोक्ता सुखौ दुःखौ 

इत्यादिना सुह्यमानः सन् शोचति संसारडोकमनुमबति } “' ब्रह्ममात्रमसन हि 7: 

इ्यादिशरुयनुरेधेन स्वातिरिक्तासदपहवसिद्ध निष्प्रतियोगिक्रह्मात्रमिति त्म 

विद्टसिस्तवज्ञानिमिः जुष्टं॑त्रहमात्र यदा स्वावदोषर्तया परयति तदा 

वीतस्वातिरिक्तास्तिताप्रमवसरोको भवतीयन्वयः । कौटदामत्मान पश्यतीवयत्न , 

स्वाविययादयतत्कार्यात् अन्यं स्वावरोषतयाऽवस्थातुं इश तस्य प्रयगमिन- 

परमात्मनो महिमानं प्रत्यक्परविभगेक्यासहसतासभान्यरूपं यदा पश्यति 

तदा ब्रहममत्नप्रनोधतो वीतशोको ब्रह्मैव भवति ॥ ७ ॥ 

मायाऽयिष्ठातुरीश्वरस्यैव सव्लम् 

त्मनो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद किग्रचा करिष्यति थ इत्तद्विदुस्तहमे समापते ॥८॥ 

छन्दांसि यज्ञाः ऋतवो व्रतानि मूतं मृव्यं यच्च वदा वदन्ति । 

अस्मान् मायी सृजते विशमेतत्तस्मिश्वान्यो मषयया पनिरुदधः ॥ 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । 

"अस्यावयवभृतेस्तु व्या सर्वमिदं जगत् ॥ १० ॥ 

› अष्या--अ, भु. 
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यो योनि योनिमितिष्ठत्येको यस्िच्निदं सं च वि चैति सर्वम्| 

तमीक्ानं ्वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमघ्यन्तमेति ॥ १ १॥ 

ब्रहममानज्ञानतत्साधनानामीश्वराधीनत्वमीश्वर्मावादते तेषां वेय्य्यमीश्वर- 

मावादेव कैवल्यसिद्रि चाह- च्छ्व इति । ऋगादिसर्वे वेदाः अक्षरे परमे 

परमाक्षर व्योमन् परमाकारो परमात्मनि निषेदुः यस्मिन् परवौक्तपरमाक्षरे देवा 

विराडादयः अभ्मयादयश्च अधि उपरि निपेदुः अश्रिताः तिष्ठन्ति | ऋगादि- 

वेदप्रतिपादितसत्कर्मानुष्ठानसञ्ञातचित्तञुद्धिसाधनचतुष्टयपहक्रतपारम्हस्यधर्मपूग - 

वद नुष्ठितश्रवणादिसञ्ञातसम्यग्ञानतो यो यदि यद्भह्म॒सवांपहवसिद्धमिति 

सर्ववेदान्तार्थं तत् स्वमात्रमिति न वेद स तदा ल्वा तदुपरक्षितनिखिख्वेद- 
वेदान्तैः किं करिष्यति, न किमपि प्रयोजनं भवतीत्यथः, ^“ एवं तं परमङ्गात्वा 
वदैर्नास्ति प्रयोजनम्? इति स्मृतेः । ये वेदोक्तकर्माुष्ठानतश्चित्तञुद्धिमेत्य 

` यथोक्तसाधनविरिष्टक्रतवेदान्तश्रवणादिसम्यग्ज्ञानेन इत् तत् कम्य तह्य 
स्वावदोषतया विदुस्त दमे ब्रह्मविद्ररीयांसः स्वे महिश्ि समासते कृतक्रया 
ब्रहैव भवन्तीदयर्थः ॥ ८ ॥ ययय सविरोषन्रह्मवित् तदाऽयमीराभावमेलय स्व- 
रक्तया पुरुषा्थोपयोगिवेदादीन् तन्निवेत्ययागादीन् तत्साध्यकाखत्रयपरिच्छिन- 

व्यष्टिसमष्टयात्मकप्रपञ्चजातं सृष्टा तत्र जख्चन्द्रवदनुप्रविश्य स्वाविद्याकाम- 
कर्मपादौः सुतरां बद्धो जीवाख्यं रमत इत्याह--छन्दां सीति । छन्दांसि 
्गादिवचतुर्वेदाः पच्च यज्ञाः न्योतिष्टोमादयः क्रतवः सयूपाः व्रतानि 
कृच्छचान्द्रायणादीनि भूतं भव्यं भविष्यत् यच्च वेदा वदन्ति, यज्ञादिसाध्यत्वेन 

मूतादिकारूपरिच््छिनः प्रपञ्च इत्यर्थं वेदा एव प्रमाणमित्येतत्। यच्छब्दः सवत्र 
संबध्यते । अस्माक्त अकाराख्यात् ब्रह्मणः, एतत्सर्वमुत्पनमित्यष्याहार्थम् । 
कथं ब्रह्मणो जगत्कारणतेत्यत आह--मायी सरजते विश्वमिति । नि्विरोष- 
ब्रह्मणोऽपि मायायोगतः सविदोषतया सवे्ष्ृत्वमुपपद्यते । तस्मिन् ईश्वरसृष्ट- 

व्यष्टयादिप्रपञ्चे य ॒ईंशभावमापनः स एव मायया सन्निरुद्धः ततो .मायया 

' परमं दे--अ १, 
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अन्यः सन् पयितेते ॥ ९ ॥ स्वाधिष्ठेयमायायाः प्रकृतित्वं तदारोपाधिकरणस्य 
मायित्वं स्यादिव्याह--मायामिति } या परमाथंदृष्टया मा न भवति तां मायां 
तु मायामेव स्वाह्गद्प्रकृतप्रकृति विद्यात् जानीयात् । अतरेरात्वेन य उक्तः तं 
मायिनं तु मायाऽवच्छिचमेव मायाऽधिष्ठातारं महेश्वरं विदात् ! अस्य मायिनः 
अवयवभूतेः घटाकादराजल्चन्द्रस्थानीयैः आकारादिः सन् आकारादिः 
स्फुरतीति व्याघ्रं सवेमिदं जगत् महाकाराव्यातेरध्यस्तत्वात् न तु 
स्वपरिणामित्वेन । तुराब्दत्रयस्याप्यवधारणमथः । यद्वा--मायाऽघिष्ठातुरीश्चरस्य 
अवयवभूतेः स्वस्मिनध्यस्तत्वात् तदेकदेराभूतैर्मायातत्सामथ्यैस्तद्विवतत्वेनैव 
व्याघ्रं सवेमिदं जगत् । स्वाध्यस्तसर्वकख्नानिवृत्तये मुमुष्चुभियैत्ः कतव्य 
इत्यमिप्रायः ॥ १० ॥ मायायोनेरवान्तराका्ादियोनीनां चाद्वितीयेशस्या- 
धिष्ठातृत्वं, मायाऽधिष्ठानतो वियदाद्युत्पत्तिहेतुत्वं; वियदा्यवान्तर्योनिमवष्ट- 

म्येतरेषां सृ्यादिहैतुत्वं, तत्सर्वाधिष्ठानमूतपरयेश्वर्याथात्म्यज्ञानान्मोक्षसिद्धि 
चाह-- यो योनिमिति । यः प्रकृतः परमेश्वरः योनि मूट्प्रकरृति कारणोपाधि- - 

रूपां पुनः प्राङृतयोनि का्योपाधिरूपां च अधितिष्ठति तत्सत्तास्छतिप्रदत्वात् | 
यद्रा--योनि योनि प्रत्यन्तर्यामिरूपेणाधितिष्ठति ! यः सवंयोन्यधिषठाता स 
एकोऽद्वितीयः । यस्मिन् मायाऽऽधरिश्वरे सव॑पिदं जगत् समेति संहारकाठे 
विख्यं याति पुनः स॒ष्टिकारे वि चैति वियदादिरूपेण तादात्स्यं प्रतिपद्यते तं 

प्रकतं ईशानं स्वांदाजजीवामिरुषितवरप्रदातारं देवं वेदेर्वेदविद्धिः ईडयं 
अट्रमस्मीति निचाय्य साक्षात्कृत्य स्वातिरिक्तग्रकृतिप्राक्रतापहवसिद्धां परमखान्ति 

विदेहमुक्त एति ॥ ११॥ 

[ब £. „~ 

ज्ञानाथेमीश्वरप्राथेना- 

यो देवानां प्रमवश्वोद्धवश्च विश्वाधिको रुद्रो महषिः । 

हिरण्यगर्भं परयत नायमानं स नो बुद्धया श्युमया युनक्तु ॥ 

1 पयति- भ, अ १, क. 
27 
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यो देवानामधिपो यस्मिन् रोका अधिश्िताः | 

य॒ ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १३६॥ 

हिरण्यगभोपास्येश्वरं प्रति सम्यग्ज्ञानं प्राथयति--य इति । उक्ताथोऽय 
मन्व: । परयत अपश्यत्, व्यत्ययेनात्मनेपदं, बहुकं छन्दसि, अमाद््योगेऽपी- 
त्थडभावः । अवान्तरस्थितिकतैत्वेन वेदप्रवतैकत्वेन च निरीक्षणं कृनवानित्यथैः 
॥ १२ ॥ दैवान् प्रति स्वामित्वं सव॑लोकाश्रयत्वं जीवजातनियन्तृत्वं 
मुसुक्चुभिरूपास्यत्वं चाह-य इति | यः प्रक्रुतः परमेश्वरः व्यष्टिसमटि- 

देवानामधिपः कारणोपाधिकत्वात् यस्मिन् भूरादयो छोकाः अधिधिताः 
ओतप्रोततयोपरिश्रिताः अस्य द्विपदो मनुष्यादेः चतुष्पदः पश्वादेश्च यः 
कारणोपाधिः ईशे .ईषटे, तकारटोपश्छान्दसः; कस्मै काय सुखरूपायः, स्मेभाव- 
दछान्दसः, तस्मै देवाय हविषा विधेम चरपुरोडाशादिभिः परिवेरेम, विधेः 
परिचरणकमण एतद्रूपम् ॥ १३ ॥ 

$श्वरन्नानदेव पाशविमोकः 

सुकष्मातिसुष्ष्मं कटिट्य मध्ये विश्वस्य सरष्टारं तमनेकरूपम् । 

विश्वप्थेकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमल्यन्तमेति ॥ १४ ॥ 

स॒ एव कारो सुवनस्य गोप्ता ` बिश्चाधिपः सवभूतेषु गूढः | 

यस्मिन् युक्ता ब्रह्मषेयो देवताश्च तमेवे ज्ञात्वा म्रत्युपाशां दिनि ॥ 

घृतात् परं मण्डमिवातिसक््मं ज्ञात्वा शिवं सवभूतेषु गूढम् । 

विश्वस्येकं ५सििषितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते स्वपाः ॥ १६ ॥ 

एष देवो विश्वकमां महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 

हृदा मनीषा मनप्ताऽभिक्लपो य एनं विदुरणतास्ते भवन्ति ॥ 

+ विश्वाधिकः--क,. 
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यदाऽतमस्तन्न दिवा न रात्रिनं सन्न चासच्छिव एव केवलः । 

तदक्षरं तत् सवितुवैरेण्यं प्रज्ञा च तत्मात् प्रता पराणी ॥ १८॥ 
क र ¢ » 

नेनमूध्व न तियन्चं न मध्ये परिनग्रमत् । 

न् तत्य प्रतिमाऽस्ि य्य नाम महधक्षः ॥ १९ }; 

न संदरो तिष्ठति रूपमस्य न चश्चुषा पयति कश्वनेनम् । 

हृदा हदिष्थं मनसा य एनमेवं विदुरण्तास्ते भवन्ति }॥ २० | 

ईश्वरस्य परमसृष्ष्मत्वं सर्वकारणत्वं सवंसाक्षित्वं स्वज्ञानान्मोक्षप्रदत्वं च 
पुनरप्याह--सुक्ष्मेति । प्रथिव्यायव्यक्तान्तानि पूवेपूवापक्षया उत्तरोत्तराणि 
सक्ष्मतराणि, परथिव्यायव्यक्तान्तगतसूक्ष्मादपि परमेश्वरतत्तवं अतिसुक्ष्मं ˆ“ केश- 

कोटथेदौकमागसृक्ष्मं॑त्ह्म सुखात्मकम् ?› इति ब्रहमप्रणवोक्तेः; स्वातिरिकतत्वेन 
कलिलस्य स्वाविद्यापदतत्कार्यजातस्य मध्ये विश्वविश्वायविकल्पानुननैक्सान्ता- 
त्मनाऽवस्थितं स्वाङ्कृष्टिविकल्पितविश्स्य सष्टारं तं तच्छन्दार्थं नानाजल- 

पात्रानुगतचन्द्रवत् स्वाविद्यापदतत्कार्येषु अनेकरूपवदवस्थितं स्वविवतेवि- 

स्यैकं अधिष्ठानं स्वाधिष्ठेयतत्तास््तिपुखप्रदतया तदन्तबेहिः परिवेष्टितारं 

वस्तुतः स्वातिरिक्तादिवापहवसिद्धं शिवं स्वमात्रमिति ज्ञात्वा शान्तिमयन्तमेति 

व्फख्यातम् ॥ १४ ॥ ईश्वरस्य सवेश्ष्त्वपाककत्वोपसंहारकत्वं प्रत्यक्त्वं 

सर्वाप्यत्वं ज्ञानैकगम्यत्वं चाह--स एवेति । यः प्रकृतः स एव परमेश्वरः 
स्वातिरित्तं कस्यति स्वात्मसरात्करोतीति कारः ¦ कारे इति पाठान्तरम् । तत्र 

-जीवसञ्चितकर्मपरिपाककाठे मुबनस्य तत्तत्वमिफलानुरोषेन गोप्ता रक्षिता 

विश्वाधिपः विश्वस्वामी सर्वभूतेष्वनुपरवि्ठत्वेन गूढः । यस्मिन् संविन्मतरशव 
ब्रह्मषेयः सनत्कुमारादयः देवताश्च हिरण्यगर्मादयः युक्ताः एकतां गताः तं 

ईश्वरं ज्ञात्वा सोऽहमस्मीत्यपरोक्षीक्रत्य स्वाज्ञानस्य मृत्युहैत॒त्वेन मृत्युः स्वाज्ञानं 

तदवु्तिभिः पार्यते बध्यत इति स्वाज्ञानदृत्तयः पाशाः तान् मृत्युपाशान् छिनत्ति, 

“ मृत्यव तमः ?? इति श्रुतेः ॥ १९ ॥ ईश्वरस्य परमानन्दस्वमावत्वं सवदोषा- 
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सपृषठत्वं जीवरूपेण सर्वभूतगूढत्वं सवेन्यापित्वं स्व्नानात् स्वाक्नानपाापहानि 
चाह् --घृतादिति } घृतात् परं उपरि वतमानं मण्डं यथा सृष््मं प्रीत्तिविषयं च 
तथा मुुक्ुप्रीतिविषयं अतिसुष््म च ह्यादिस्तम्बान्तमभूतेषु अनुप्रविदेय विश्व- 

विराडोत्रादिखूपेण वर्तमानमप्यततिगूढं स्वागच्ेरादृतवद्धानात् । विश्वस्यैकं 
परििष्टितारं इत्यायुक्तार्थम् ॥ १६ ॥ ईश्वरस्य सप्रपञ्चनिष्प्रपञ्चरूपेणावस्थानं 

तन्मातज्ञानान्मोक्षसिद्धि चाह--एष इति । एष प्रकृतः परमात्मा मायाराक्ति 
योगान्महदादिविन्वं करोतीति विश्वकर्मां महानात्मा अस्येति महात्मा 

महाकारास्थानीयपरमात्मरूपत्वात् सदा जनानां हृदये जङ्पात्रावर्िगितचन्द्रवत् 
संनिविष्टः । हृदा मनीषेयादुक्ताथम् ॥ १७ ॥ स्वातिरिक्तकर्नापाये 
स्वयमेवावरिष्यत इयाह-- यदेति । यदा परमार्थावस्थायां अतमः स्वाज्ञाना- 
संभवात् तत् तदा न दिवा न रात्रिः दिवारात्यादिकटना न हस्तिन 

. सन्न चासत् भावाभावकखना न द्यस्ति ¦ ततः किमवरिष्यत् इदयत्र रिवर एव 

स्वातिरिक्तादिवं ग्रसित्वा कवः स्वमात्रतयाऽवरिष्यते, ““ सत् किचिदवरिष्यते ? 

इति श्रुतेः । यदीश्वरतत्वं॑तत् एव अक्षरं तत्पादार्थभूतं सवितुः ईश्वरस्य 
मुमुक्षुभिः प्राथंनीयं वरेण्यं रूपं निगुणम् । स्वावियातत्कार्थग्रासत्रह्विदयारूपेयं 
प्रज्ञा च पुराणी ब्ह्यादिपरंपयगता तस्मात् रिवादेव प्रता ॥ १८॥ 

ईश्वरस्याद्वितीयत्वमनुपमत्वं महद्विख्यातनामत्वं चाह-- नैनमिति ! एनं प्रक्तं 
दिवं उध्यै न हि कश्चिदपि परिजग्रमत् न परिगृहीतं शक्नुयात् , .न 
तिये्वमपि परिजग्रमत् सन्मात्रत्वेन दिग्दे शञा्यनवच्छिनत्वात्, न मध्ये 
परिजग्रभत् निररशत्वेन मध्यस्थानाभावात् । न हि तस्य ईश्वरस्य प्रतिमा उपमा 
काचित् अस्ति निप्प्रतियोर्मिकत्वेन ब्ह्ममात्रत्वात् , यस्य परमेश्वरस्य नाम 
अभिधानं मह्यः निष्प्रतियोगिकपूर्णनरह्मगमकत्वात् ॥ १९ ॥ परमेश्वर- 
स्यातीन्द्रियत्वं प्रत्यगमिन्रतां स्वक्गानात् मोक्षसिद्रि चाह--न सन्द इति | 
अस्य ईश्वरस्य यन्निविरोषरूपं चक्षुरादीन्द्ियेः संदे संदसमनयोग्यदेरो न 
तिष्ठति । एतादृशं एनं इश्वरं चक्षुषा तदुपठक्षितरसर्वन्दयैः कश्चन कोऽपि न 
पष्यति गृहीतुं न शवयुयात् “* यच्चक्षुषा न परयति येन चश्षंषि पश्यति ? इति 
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श्रुतेः । स्वात्मातिरिक्तात्मा नेति नेतीयपहवबोधरूपथा हृदा निरहंभावमापन्न- 
मनसा अखण्डाकारदृ्या हृदयगुहायां प्रत्यमरूेण तदभिनत्रह्महूपेण तद्वेदेक्यासह- 
ब्रह्ममात्ररूपेण वा तिष्रतीति हृदिस्थं एनं एवं ये यथोक्तस्ताधनसंपन्ना योग्याधि- 
कारिणः स्वमात्रमिति विदुः ते तद्रेदनसमकाठं अर्ता भवन्ति ॥ २० ॥ 

ज्ञानाये पुनरीश्वरप्रा्थना 

अजात इत्येवं कश्चिद्धीरः प्रपये । 

रद्र यत्ते दक्षिण सुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥ २१॥ 

मा नस्तोके तन्ये मान आयुषि 

मानोगोषुमामी अश्वेषु रीखिः; 

वीरान् मानो रुदर भामितोऽवधी- 

हविष्मन्तः दमि त्वा हवामहे ॥ २२॥ 

ईश्वरस्य स्वाज्ञानप्रासस्वज्ञानप्रदत्वात् तत्प्राथनामाह~-अजात इति | 
इतिशब्दो हेत्वर्थः । यस्मात् त्वं एवं उक्तप्रकारेण अजातः जनिम्रूयरानायाऽऽदि- 
षड्ूमावषद्ू्िवेरन्यादजातः परमात्मा नाहं तत्सदा; षड्मावषद्रमिविशिष- 
देबहित्वादित्यात्मानं मत्वा कथित् जायाद्यनायाऽऽदिमावषट्कषद्रमितो भीरः 
सन् विञयुदधान्तःकरणो योग्याधिकार्यंहं ह रुद्र॒ ते तव यत्ते सर्वापहवसिद्ध- 
निष्प्रतियोशिकन्रह्ममात्रावस्थानटक्षणकेवल्यदापनदक्िणं समर्थं सुखं निप्परति- 
योगिकनि्गुणं स्वावरोषधिया प्रपद्ये तेन मुखेन योग्याधिकारिणं मां पाहि यत्त 
नित्यं रूपं तन्मात्रं मां विधाय रक्षस्व । प्रपते इत्यस्मिन् पटे--कश्चिन्मुसु्षु- 
मेक्षसिद्रवर्थं त्वां प्रपयते अतोऽहमपि मोक्षसिद्धवर्थं त्वामेव प्रपद्य इयथः ॥२१॥ 
अस्मच्छिष्यपरम्पयं सम्यग्ज्ञानयोग्यां विधाय त्वं निप्कृक्मावं दत्वा पाहि 
कदाऽपि मा हिसीरिति प्राथनामाह-मा न इति । नोऽस्माकं तोके शिष्यवर्गे 

तनये पुत्र्वरगेऽपि मा रीरिषः मा दिसीः रिषतिघातोः हिसाथकत्वात् । मा न 
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आयुषि मा नो गोषु सम्यण्ञानसाधनवाग्विभूतिषु मा नो अश्ववत् अन्धेषु 
इन्द्रियेषु, ^“ इन्द्रियाणि हयानाहः 7: इति श्रुतेः । मा रीरिष इति सर्वत्र 
संनध्यते । वीरान् विक्रमवतः परिचारकान् स्नातकान् नोऽस्माक हे रद्र 
भामितः, भामक्रोधे ण्यन्तः, तैः कृतापराधेन क्रोधितः सन् वधीः; मा वधीरिति 
रवप्रतिषेधेन संबन्धः ¡1 मदीयानां त्वत्प्रापकसम्यग्ज्ञानयोग्यतासिद्धय्थं॑वयं 
त्वदाराधनसाधनहविष्मन्तो भूत्वा सदं सदा इत् एव सदैव त्वा त्वां हवामह 
यजामहे । अथवा, न केवर्मसो निःश्रेयसाधिभिरेब प्राथ्यैः प्रेयोमागनिरतैरपि 
प्ाथनीय इत्याह--मा न इति । अम्युदयाथिभिरनेन मन्त्रेणाभ्रिरेव प्राथित 
इत्यथः ॥ २२ ॥ 

इति चतुर्थोऽध्यायः 

पञ्चमोऽध्यायः 

विद्याविद्ययोः स्वरूपम् 

द्रे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वन्ते विद्याऽविधे निहिते यत्र गूढे | 

क्षरं त्वविद्या ह्यमरतं तु विद्या विद्याऽविये श्रते यस्तु सोऽन्यः ॥ १॥ 

विद्याऽविद्यर्योः परमेश्वरतन्वत्यविद्याऽविदेयत्तां विद्याऽविदयेरितृत्वं 
तदस्पृषटत्वमित्यादर्थ प्रकटयितुं पञ्चमोऽध्वाय आरभ्यते | प्रथमं विद्याऽविधे 
अङ्गीङयाह- दे इति । विद्ाऽविद्ये दे न क्षरतीति अक्षरे अक्षरात्मिके ब्रह्म 
परे बह्मणो हिरण्यगमात् परे, अथवा जह्य च तत्परं चेति ब्रह्मपरं तस्मिन् 
बरह्मपरे परन्रह्मणीति यावत् ¦ परनिपातर्छान्दसः । तुरब्दोऽवधारणार्थः । 
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तस्मिन् परब्रहण्येव अनन्ते परिच्छेदत्रयकथाविरके । विद्याऽविदे अक्षर इति 
विरोष्यत्वेनान्वयो दितः! निहिते निक्षिप्ते परमेश्वराधीनतया नितरां स्थितत्वात् 
यत्र यस्मिन् स्वयंप्रकारातया गृढे अनभिव्यक्ते | तत्र विदयाऽविदयोरुक्षणमाह-- 
क्षरं त्विति | यत् क्षरणहेतुः तत्तत् अविदयेव । तुरष्दोऽवघारणा्थः । यदत् 
अम्रतत्वसाधनं तत्तत् बिदेव } तुरष्दोऽवधारणा्थः । या नियमोक्षपुरुषा्थ- 
प्रापकतया विद्यते सा विधैव । स्वर्गाद्नियपफरहेतुः कर्माविद्या । शमादयुपवरंहित- 
ध्रवणादिनिष्पननेयं विद्या । यस्मादेवं तस्मात् पुरुषार्थेच्छुभिः सर्वकर्माणि संन्यस्य 
शामादुपवंहितश्रवणादिरेवाश्रयितव्य इति भावः । विद्याऽविये ईहते यस्तु थः 
परमात्मेष्टे नियमयति । तुराब्दश्चाथः । यत्र विद्याऽविद्ये निहिते यश्च विद्याऽविद 
ईष्टे स ताभ्यां अन्य विद्याऽविद्याऽऽरोपापवादाधिकरणत्वात् ॥ १ ॥ 

ईश्वरस्यैव विद्या प्रदातृत्वम् 

योऽयोिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि पाणि योनीश्च सर्गाः ! 

ऋषि प्रसूतं कपिं यस्तमभे ज्ञनि्बिभति जायमाने च पयेत् ॥ २ ॥ 

ईश्वरस्य सर्वाधिष्ठातत्वेन स्ववियाप्रदातृत्वमाह--योऽयोनिमिति । यः 

प्रकृतः परमेश्वरः एक एव सन् अयोनि समषिमूरावियां योनि व्यष्टितूाविदयां 

च स्वसत्तास्फुरणप्रदतया अधितिष्ठति विश्वानि रूपाणि स्वदारीराणि वियदादि- 

सप्रटियोनीश्च सर्वाः तद्टयष्टिरूपाबान्तरयोनीश्च स्वसत्तास्फुरणप्रदतयाऽधितिष्ठति, 

ऋषिं अग्रतिहतत्नानतया प्रसूतं कपिं कनकवर्णं हिरण्यगर्भ य ईडः अग्र 

सृके ज्ञानैः धर्मनेरगयशवयैः निखिक्वेदतदथेपरजनि्वा युतं बिभति 
बमरिलयथैः ¦ तं च जायमानं च पश्येत् विदासंप्रदायकतुत्वेन ददर ॥ २ ॥ 

इलस्य सर्वधिपलयम् 

एकैकं जार बहुधा विवैन् यस्मिन् क्षत्रे संहरत्येष देवः । 

मृयः खषा पतयस्त्वयेशः सर्वाधिपत्यं ङर्ते महात्मा ॥ ६ ॥ 
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स्वा दिश उथंमघश्च तिर्यक् प्रकाङायन् भ्राजते 'यद्नड़न् । 

एवं प देवा पवान् वरेण्यो योनिस्वमावानधितिषठत्येकः ॥ ४ ॥ 

यच्च ध्वम पवत्ति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेचयः । 

सर्वसतद्विधमीषधिष्ठत्येको गुणाश्च सवान् विनियोजये्यः ॥ ९ ॥ 

व्य्टिमध्िकणपरामं स्वमायया सृष्टा तदात्मप्रवरितुः सर्वाधिपलयमाह- - 

एकैकमिति! एकैकं जां पुरुषमत्स्यानां बन्धनहेतुत्वाष्रवष्टिसमषटवन्तः- 

करणप व्यष्िसमिणक्ञानवर्न्द्रियाणामेकैकं जारं त्नाढावस्थामेय तत्त- 

तकमोपासनादुगुणं क्वा विकुर्वन् यस्मिन् कषेत्रे निरप्रक्यादाविदं सर्व 
एष देवः संहरति उपसंहतवान् । भूयः पुनरपि व्य्याचुपाधीन् खष्टाञ्य 

पतयस्तु पर्तीश्च तुथ, तत्तदुपाध्ययिष्ठातृन् व्रहमादिस्तम्बान्तान् र्य 

सवोपाधितदुपदितानाम्तौ महात्मा इईश्वरोऽयं अधिपत्यं नियन्तृत्वं ऊुरुते ॥ ६॥ 

ईास्य सर्वकषत्वं नियन्तृत्वं चाह-- सर्वा इति । सर्वाः प्राच्यादिचतस्रो दिशः 

तद्रधिनः सर्वपदा्थाश्च उथ्मैमधश्च तियेक् उपदिङश्चतलश्च उर््वाधस्तियैग्बि- 

दिमातपदार्थाश्च प्रकाशयन् भ्राजते, यत् उ इत्यनथको निपातः; यदयदे ति यावत् 

जगचक्रवाहने युक्तत्वात् यथा अनड़ान् आदियः प्राच्यादिदिशः स्वप्रभया 

मासयन् भराजते त्थेशतोऽपीलयाह--एवमिति । यथा आदियः स्वप्रकाद्यमव 

भासयन् स्वयं भाप एवं स प्रकृतो देवः स्वातिस्तिं नेति नेतीति भासयन् 

स्वयमेव भ्राजते य एवंविधः स॒ हि भगवान् षट् गुणैश्वयसंपःः अभ्युदयनिः- 

रयकादक्षभिः षरेण्यः स्वामित्वेन स्वात्मतया वा वरणीयः सोऽयमन्त्याम्यादि-_ 

खूपेण योनिः स्वाच्धिद्रयं वियदादण्वन्ताः तत्स्वभावा तान् यो निस्वभावान् 

हिरण्यगमादिस्तम्बपन्तमावाश्च स्वयं एक एव अयितिष्ठति नियमयति ॥ ४ ॥ 

ईश्वरस्य सर्वपाचकलं स्वाधिष्ठेयमायाऽलुकारित्वं सव॑नियन्तृ्व जीवजातकमानु- 

रोघेन विनियोजयितृत्वं चाह---यचेति । यच्च इति टिङ्व्यययः; यश्ेश्वरः स्व 

+ य॒न्नमस्वान्-अ १, 
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परकादायन् सवत्र व्याप्य स्थितः, कि च भूतानां स्वभावं तत्तत्कार्यानुरोधेन 
संनिधिमात्रकतुंतया पचति कोऽयं ? विश्वयोनिः ईश्वरः विश्वसंमवस्थितिप्रख्य- 
हेतुत्वात् । यद्ा-- विश्वा योनयो यस्य नियम्याः स विश्वयोनिः । पाकयोग्यान् 
पाच्यांश्च सर्वान् स्वात्मसत्तासंनिधिमात्रेण योऽयमीश्वरः परिणामयेत् सोऽयं 
एक एवेश्वरः सवेमेतत् विश्वमधितिष्ठति अधिष्ठाय नियमयति, वि च 
पापपुण्यानुगुणतया सत्त्वादिगुणान् अघ्यात्मादिभैदभिनेषु विनियोजयेदयः स 
संसृतिकारणनिचतत्यर्थं सोऽयमीश्वरः स्वात्मतया वेदितव्य इयर्थः ¦ अथवा 
यच्छन्दस्योत्तरमन्त्रगततच्छब्देन सम्बन्धः ॥ ९ ॥ 

देशस्य वेदवेयत्वम् 

त्वदगुह्योपनिषत्सु गूढं तद्नद्या वेदते ब्रह्मयोनिम् । 
ये पूर्वं देवा ऋषयश्च तद्विुस्ते तन्मया अस्ता वै बभूवुः ॥ £ ॥ 

दैश्वरस्य वेदवेदान्तगूढत्वं सर्वदेव्षिभिरात्मतया वेयत्वं स्वज्ञानान्मोक्षं ` 
चाह--तद्वेदेति । यद्वि्मधितिष्ठति यहुणान् विनियोजयेत् तत् प्रकृतमीश्वरतत्तव 
वेदगुद्योपनिषत्सु वेदगतकर्मभागे यष्टव्यत्वेन तदपेक्षया गुदे सगुणवियाया- 
मुपास्यत्वेन निगुणप्रकादाकोपनिषद्धागे ज्ञेयत्वेन च, एवं वेदगुह्योपनिष्त्सु 
गूढम्। यद्रा-वेदश्वासौ गुद्यश्चेति वेदगुद्यः, तदपेक्षया गुह्योपनिषत्सु 
राक्तितात्पर्याभ्यां प्रमेयत्वेन यत् संवृतम् । ह्य वेदस्तदोनि ब्रह्योनि तद्भह्या 
द्िण्यगमो वेदते स्वात्मतया जानाति । पूवे परवैकाङे ये यथोक्तस्ाघनसंपना 
देवा अग्न्यादयः ऋषयश्च वामदेवादयः तत् तच्छब्दार्थ स्वमात्रतया विदुः 
तद्वेदनसमकाटं ते तन्मयाः तद्धावारूढाः सन्तोऽमृता वै विदेहसुक्ता एव 

नवभूवुः ^* हैव सन् ब्रह्माप्येति? इति श्रुतेः । ्रेशब्दः एवं शाच्नन्यायानुभव- 
प्रसिद्धियोतकः ॥ ६ ॥ > 

जीवयाथात्म्यम् 

गुणान्वयो यः फल्कर्मकत कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता | 

स॒ विश्वषूपच्िगुणच्िवरत्मां शप्राणाधिपः सचरति स्वकमेमिः ॥ 
1 यदवेद--क. ° विश्वाधि-ञ, भ१,अ २. 
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अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यखूपः संकस्पाहंकारसमन्वितो यः । 

बद्धेशुणेनात्मगुणेन चैव आर ्रमात्रो ह्यवरोऽपि इष्टः ॥ ८ ॥ 

वाङाग्रशतभागस्य शतधा कल्िितस्य च | 

भागो जीवः सर विज्ञेयः प्र चानन्त्याय कल्पते ॥ ९ ॥ 

नेव खी न पुमानेषो नैव चायं नपुंसकः । 

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन भर युज्यते ॥ १०॥ 

तत्पदार्थयाथात्म्यं प्रतिपादय त्वंपदार्थेयततां प्रकटयितुमुत्तरे केचिन्मन्त्राः 

प्रस्तूयन्ते । तत्रादौ जीवस्य कर्वत्वादिसंसृतिरुपाधिकृतेव्याह -- गुणास्वय इति। 
सत्वादिगुणा एवान्वयो यस्य स॒ गुणान्वयः, किचिद्रनरपसजेनस्त्वगुणा- 
वष्टम्भतो मुक्तिसाधनश्रवणादिकमं करोति, ईषत्सत्वोपसजनरजोगुणप्रघानः सन् 

स्वर्गादिफरसाधनं कमं करोति, ईषद्रजउपस्जनतमोगुणप्रधानः सन् नरकादि- 

साधनं कर्म॑ करोति, एवं सत्वादिगुणपरवशः सन् फल्वत्कमेकर्ता स्वकृतस्य 
तस्यैव कर्मणः फर्य स एव उपभोक्ता च | यो गुणपरवशो मूत्वा फर्वत्कर्मा- 
ण्युपचिनोति स स्वक्रतकममिः विश्वरूपो नानारूपो भवतति, यस्य गुणाः 

कामक्रोधटोमाख्याच्रयः सः त्रिगुण देवपितृयाणतियेग्वर्त्मानि यस्थ सः 
त्रिवर्त्मा पश्चहृततिमत्प्राणाधिपः करणजाताधिपतिश्च कार्यकरणस्वामी सुन् 
सप्तददात्मकलिङ्गदारीरमात्मसातङ्कतय सत्वादिकामादिगुणपरवरो भूत्वा शुभा- 
शुभकर्माणि क्रत्वा तत्फकपारवेष्टितः सन् सागरमध्यपतितद्युष्काराघुवत् 
संसारदुःखमहोदधौ संचरति ˆ संचरते । परस्मैपदं छान्दसम् ॥ ७ ॥ जीर 
एवात्मा, अस्य कत्रत्वादिरौपाधिकः, अतोऽस्य ज्ञाताज्ञातसाक्षित्वमखण्डै- 
करसत्वं चाह--अड्गुष्ठमात्र इति । स्वाड्गृष्ठपरिमितहदयान्तवत्यव्याकृताका- 
सासनत्वात् अङ्गुष्ठमात्रः न स्वेन रूपेणास्याङ्गुष्ठमात्रत्वं तस्य विमुत्वात् | 
रबितुल्यरूपः स्वयंप्रकारत्वात्, ““ अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः ? इति श्रुतेः । 
मानसोपाधित्वादहंकारोपाधिकत्वाच्च संकल्पाहंकारसमन्विती य: रवितुस्य- 
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ह्पश्च स हि बुद्धेः रिङ्दारीरस्य गुणेन परिच्छिदभेदादिना सचिदानन्दात्म- 

गुणेन चैवाराग्रमात्रो न स्वतः, आ प्रतोदः, तदुपरि प्रोतलोहाप्रस्य मात्रव 

मात्रा परिमितिः यस्य सोऽयमिलथैः । वस्तुतोऽयं स्वेन रूपेण दष्टः नान्येन 

चः प्रकारितः कारणोपाध्यपेश्चया अयं अवरः कायोपाधित्वात् ॥८॥ जीवस्य 

परिच्छिततिरोपाधिकी, स्वतोऽयमपरिच्छिन इ्याह-- वालाभ्रति । वाख्रस्य 

य: दाततमो भागस्तस्यापि पुनः छतधा कल्पितस्य च यो मागः स यथा 

सृष्ष्मः तद्त् जीवोऽतिसू्ष्मः उपाध्यवच्च्छिन्नरूपेण सृष््मो विज्ञेयः । स च 

आनन्याथ कल्पते । चकारोऽवधारणे । स्वातिरिक्तोपाघ्यसंमवप्रबोधतोऽयं 

्रह्ममात्रमवरिष्यत इयर्थः ॥ ९ ॥ जीवस्य टिद्गदारीरोपाधिकत्वं तदतीतत्वं 

चोवत्येदानौ स्वतः स्थूर्देहवेरक्षण्यं स्वाविद्यया स्थुरदेहतद्धमेमाक्त्वं 

चाह- नैवेति । जीवस्य चिन्मात्ररूपत्वादयमेव जीवो नेव खली पुमान् 

नपुंसको वा मवितुमर्हति । वि तु स्वाज्ञानपरस्सरं मिथ्याऽभिमानात् यदयत् 

स्थूरकरीरमादतते स्वीकुरुते तेन तेन सत्यादिरूपेण तद्धमैकृदात्वादिरूपेण च. 

स विज्ञानात्मा युञ्यते संरल्यते छी पुमानपुंसको वा अहं जातो मृतः कृशः 

स्थृकः इत्यादिमिथ्याऽभिमानतः संसरतीयर्थः । चरब्देन निरुपाधिकचिन्मात्रता 

य्योयते ॥ १० ॥ 
जीवससारमूटम् 

संकलपनस्प्निहोमेभरसम्बुवृष्टया चात्म ` विवृद्धिजन्म 

करमागान्यनुक्कमेण देही स्थानेषु हपाण्यमिंप्रपदयते ॥ ११ ॥ 

स्थूढानि सुष््माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणिवृणोति 
। 

क्रियागुणेरात्मगुणेश्च तेषां संयोगहेद्रवयेऽपि इष्टः ॥ १२ ॥ 

स्वस्योपाधिपरपरहे कर्तत्वादिसंसतिधर्ममाक्त्वे 
च किं मूमियत जाह ̀ 

संकल्पनेति ! एवमेव भवितव्यमिति मनसः संकल्पनेन स्परीनं त्वगिन्द्रिय- 

व्यापासे गङ्ञोदकचण्डाादिस्परीनं पुण्यपाप
हेतुः) तेन स्पसनेन, दष्ट; चक्षुवः 

1 विश्ृदधजन्म--उ, सु. 
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पारः सत्पुरुषपवितददौनं पुण्यप।पेतुः, तेन दङनेन, होमो हस्तव्यापारः 
अभिदोत्राभिचायादिहोमः पुण्यपापहेतुः, तेन होमेन, इतरेन्द्रियव्यापाराणामुप- 
लक्षणमेतत् । एतैः सङ्कल्पनस्पचनरष्िहोमेः प्रासाम्बुचष्ठथा प्रासबृष्टवा अम्बु- 
वृष्या च, ग्रासोऽननं बृष्िरतिदानं, देशकाटपात्नेष्वयादरेणानाम्बुनोदानमतिदानं 
पुण्यहेतुः, तद्विपरीतेष्वतिदानं पापहेतुः । अथवा योग्यायोग्यपत्षु म्रासाम्ु 

वृष्ठिदानं पुण्यपापहेतुः । एवं भ्रासाम्बुव्रष्टया चात्मविवद्धिजन्म एवमेतेषां 
कातुिवृद्धिजन्म विवृद्धिश्च जन्म च विवृद्धिजन्म ब्ह्मादिस्तम्बपयन्तयोनिषु 
विवद्धिजन्म च विवृद्धयादीतरमावविकाराश्च भवन्तीति विद्द्धिरित्युपटक्षणम् । 
इममेवार्थं स्पष्टयति--कर्मानुगानीति । पुण्यकर्मानुसारीणि दिरण्यगभेदेवता- 
शरीराणि पापानुसारीणि तियग्रूपाणि समग्रधानपुण्यपापानुसारीणि मनुष्य- 
शरीराणि अनुक्रमेण देही टिङ्खदरीरोपाधिकः आत्मा आध्यात्मिकादि- 
स्थानेषु ब्रह्मादिस्तस्नान्तरूपाणि अभिसंप्रपद्यते ॥ ११ ॥ संसारभजनप्रकार- 
माह--स्थूलानीति । पाथिवत्वेन स्थरदारीराणि भूटोकवतीनि, ततः स््माणि 
अम्मयानि रारीरणि भुवलौकपरिवतीनि, ततोऽपि सृक्ष्माणि शारीराणि स्वर्छलक- 
वतीनि, ततोऽपि सूक्ष्माणि रारीराणि वायत्यानि महटकवतीनि, ततोऽपि 
सृक्ष्माणि नभोमयानि सारीराणि तपस्सयलोकवर्तीनि । सवशरीरारम्मे सर्वभूता- 
न्यारम्भकतया वतन्ते, यत॒ एवमतस्तत्तल्योकवतितत्तच्छरीरारम्मे तत्तदूत- 
प्राधान्यं द्रव्यम् । यद्वा--हस्ादिरारीराणि स्थानि, मराकादिररीराणि 
सृक्ष्माणि, एवं बहूनि अनेकानि दारीराणि देही विज्ञानात्मा स्वात्मसत्वादि- 
गुणैः तदवच्छिलसत्तास्फुरणादिमिर्वा ब्रणोति संमजते श्रोतस्मार्तविहितक्रिया- 
ऽगूर्वगुणेरात्मनो किङ्गरारीरस्य गुणेविहितप्रतिषिद्धोपासनादिमिश्व, बरणोतीति 
पूर्वेणान्वयः, ^“ तं विद्याकमणी समन्वारभेते पूवेपरज्ञा च ?” इति श्रुतेः । तेषां 
कायकरणतद्भमाणां संयोगहेतुः भोगायतनभोक्तमोगोपकरणादिमावेनान्वयस्य 
हेतुः निमित्त प्रवेप्रज्ञा चेति ॥ १२९ ॥ 

जीवेशेक्यत्नानात् ससारमोक्षः 

अनाद्यनन्तं कर्य मध्ये विश्वस्य सष्टारं तमनेकरूपम् । 

विश्वस्येकं परिवष्टितारं ज्ञाला देवं मुच्यते सर्वपरिः ॥ १३ ॥ 
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मवग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम् । 

कटाप्तगकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्ततुम् ॥ १४ ॥ 
त्वंपदार्थभूतस्य संसारगतिमुक्त्वाऽथेदानीं स्वारोपितदहेयारालयागपूर्वैकं 

तत्पद्थिक्यज्ञानान्मोक्षसिद्धिमाह--अनादीति । अनाद्यनन्तं आदिमध्यान्त- 
विकटं कटिछस्य मख्वत्संस्तारस्य मध्ये तदसङ्साक्षित्वेन स्थितं विश्वस्य 
खष्टारं तमनेकरूपं त्रिकोणत्वादयनेकायःपिण्डान॒गतवहिवद्रह्यादि पिपीटिकान्तेषु 
जठचन्द्रवदुप्रविश्य तत्तदरुपेणावभासमानम् । विच्धस्येकं परिवेष्टितारं 
इत्युक्तार्थम् ॥ १३ ॥ परमेश्वरस्य सर्वहेतुत्वं तद्याथात्म्यज्ञानान्मोक्षसिद्धि चाह-- 
भावेति। भावग्राह्य श्द्धान्तःकरणग्राह्यं नीडं शरीरं तद्रहितं अनीडाख्यं अरारौरं 

इत्याद्युपनिषत्ख्याथमानम् । यद्रा-- नीडं स्थानं आख्याऽभिधानं, अस्य ते 
नीडाख्ये न विद्येते इलयनीडाख्यम् । स्वातिरिक्तविश्वमावा्मावयोः सृष्िप्रन््ययो- 
रारोपापवादयोः कट्नां करोतीति भावाभावकरं रिव तुर्यानन्दरूपत्वात् | 
कर्या स्वमायादाक्लया समस्तमूतसर्गकरं, यद्या प्राणादिनामान्तकासगैकरं, ` 
चतुष्षष्िकरानां सृष्टिकरमिति वा, देवं नियानुभवेकरसं ये यथोक्तसाघनसंपन्नाः 
ब्रह्माहमस्मीति विदुस्ते तचुं प्रकृतिप्राक्रतरूपां जहुः यजन्ति प्रकृतिप्राकरत- 

कर्नापहवसिद्धन्रह्ैव भवन्तीयर्थः ॥ १४ ॥ 

इति पश्चमोऽध्यायः 

षष्ठोऽध्यायः 

ईश्वरादन्यस्य कारदेरकारणत्वम् 

स्वभावमेके कवयो वदन्ति काङं तथान्ये परिमृह्यमानाः । 

देवस्यैष महिमा तु रोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥ १ ॥ 
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येनावृतं निल्यमिदं हि सर्व ज्ञः कारकारो गुणी सर्वविधः | 

तेनेरितं कम विवतैते ह प्रथ्व्याप्यतेनोऽनिख्खानि चिन्त्यम् ॥ २ ॥ 

परमेश्वरस्य सर्वहेतुत्वं सर्वसमत्वं सम्यन्ञानैकरुम्यत्व मिलयादिवहर्थ- 
प्रकटनार्थे षष्ठाघ्याय आरभ्यते । प्रथमाध्याये कालादिगतजगत्कारणत्वं निरस्य 
परमेश्वरस्यैव जगत्कारणत्वं समथितम् । इदानीं तु कारादीनां स्वाज्ञविकल्पित- 
त्वमाह-- स्वभावमिति । एके कवयः संसारच्क्रकारणं पदार्थानां स्वभावमेव 
वदन्ति । काढ कारणमित्यन्ये कार्विदः । तत्र स्वभावग्रहणं वेदबाद्यास- 
लोकिकविरिष्टोपटक्षणार्थम् । कामिति वेदिकपक्षमवरम्ब्येव, तस्येश्वरस्व- 
रूपत्वात् । तद्िपरीतकाख्प्रहणं परमार्थतरभ्रमोपरक्षणाथम् । एवं केचन 
परिम॒ह्यमानाः तेष्प्रं परमार्थपक्षाङ्गत्वात् । तुशब्द एतान् पक्षान् व्यावतयति | 
येनेदं धाम्यते ब्रह्मचक्रं तस्यामेव देवस्य महिमा । परमार्थातिरिक्तनानामतानि 

ˆ स्वाङ्गानविकल्पितान्येवेयर्थः ॥ १ ॥ सवज्ञत्वादिकमीश्वरस्येयाह-- येनेति | 
येन स्वाविद्याऽऽरोपाधिकरणेनेश्वरेण इदं परििद्यमानं जगत् सवेमावरृतं नित्यं 
नियमेन महाप्रस्यादवैक्येन स्थियवस्थायां तादात्म्येनावृतम् | स कीटाः ! 
ज्ञः सवेज्ञत्वात् | 

कारः सजति भूतानि काठः संहरति प्रजाः । 
स्वे कारस्य वरागा न कारूः कस्यचिद्रराः ॥ 

इति स्मृतिसिद्धकार्स्य महिमा यः स परमेश्वराधीन एवेयाह--कार्काट इति | 

काररोपापवादाधिकरणत्वात् । अपहतपाप्मत्वादयो गुणा अस्येति गुणी । 
अहमेवेदं स्वैमिति स्वाभेदेन सर्वे जानातीति सवेवित् यः सर्वज्ञः सर्ववित्? 
इति श्रुतेः, योऽनन्तसुखानुभूतिः स हि सवेविदियथंः । अस्य स्वां विद्याऽस्तीति 
वा सर्वविद्यः । तेन ईश्वरेण हि सर्वे ईशित नियमितं क्रियत इति कमं विवर्तते 
विकल्प्यते । ह प्रसिद्धौ । विवर्तक्रममाह-प्रथ्वीति । पाठक्रमादथक्रमस्य 
बरीयस्त्वात् स एवेहा्रयणीयः । ““ आत्मन आकारः संभूतः ›› इयादिगश्रूयनु- 
रोषेनाऽऽकारादिकमं विवतेते ततो भतिकं सवम् । चिन्त्यं छेके कारणत्वेन 
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प्रसिद्धानां वादिमतिविकल्पितानां परमेश्वरविवतेत्वमेव न तु स्वातन्त्यमित्ि 
परीक्षकैशिन्यम् ॥ २ ॥ 

सस्यग्ज्ञनसाधनप् 

तत् कमं कृत्वा ` विनिवृत्य भूयस्ततत्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् 1 

एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरषटमिर्वा केन चैवात्मगुणिश्च सृक्षमेः ॥ ३ ॥ 

आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि मावांश्च सर्गान् विनियोजयेः | 

तेषामभावे कृतक्म॑नाश्चः कम॑क्चये याति स तत्वतोऽन्यः ॥ ४ ॥ 

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परखिकारादकरोऽपि दृष्टः । 

तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देव॑ स्वचित्स्थसुपास्य पूवम् ॥ ५ ॥ 

सम्यनज्ञानसाधनसर्वस्वमाह-- तदिति । मनोवाक्रययदत् त्रियते तत् 
सर्वै कम भगवदाराघनधिया त्वा पुनः कमेतत्फलेभ्यो विनिनब्रय सर्वैकमे- 
संन्यासं कृत्वा तत्त्वस्य त्वंपदरक्च्यस्य तच्वेन तत्पदर्येण योगं सम्यगेक्य- 
मेय । तत्र कानि साधनानीलत्राह् - एकेनेति ! एकेन गुरूपसनेन द्वाभ्यां 

दे शिकेरामक्तिम्यां त्रिभिः श्रवणमनननिदिष्यासनेः अष्टभिः यमनियमासनप्राणा- 

युमप्रयाहारधारणाध्यानसमाधिमिः ! वाङब्दश्वार्थे । अनेकजन्मपरिपक्तकाटेन 

चकारः चरमजन्मार्थः । दयाक्षान्तिशोचमङ्गव्टस्यृहाऽकापण्यानायासानसूया- 
ऽऽख्यैः आत्मगुणैः सृष्ष्मैः अनेकजन्मसु ज्ञानाथमनुष्ठितपुण्यसंस्कारिश्वत्वा- 
रिद्धि । एतैः साधनैः स्वात्मपरमात्मेक्यरक्षणन्ञात्वा सुक्तो भवतीति भावः ॥३॥ 
पूर्वमन्त्रोक्तमेवार्थं स्पष्टयति-आरभ्येति । नियनैमित्तिककर्माणि ई्वराराधन- 
गुणान्वितानि आरभ्य कृत्वा तेन पग्पक्तान्तरः सन् सवेभावान्वितपदार्थान् 
विनियोजयेदिति यतेः समाधिप्रकारकथनमिदं,-- ^“ वाचाऽऽरम्भणं विकारो 

नामघेयं ?› इति श्रुयनुरोधेन कार्यसामान्यं कारणमात्रतया प्रविराप्य कारणी- 

1 विनिवत्यं--अ, अ १ अ 5 क, सु. 
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भूतमायोपाधिमपि निष्प्रतियोगिकचिन्मात्रतया बुद्रा य इत्थं योजयेत् स यति- 
स्तन्मात्रपदवीमियादिलर्थः | एवं साक्षात्करतव्रसमततत्वदृष्टवा ये स्वाज्ञदशायामनुभूताः 
परङृतिप्राङ्ृतविकाराः तेषामभावे दाहे सत्यागाम्यादिकमेत्रयनाशो भवति, 
कृरमत्रयस्य ब्रह्ममात्रप्रनोधसमकारुमकर्मनहापदवीं गतत्वात् । एवं कमंक्षये 

स्वातिरिक्तकर्मत्रयापहवे सति तदानीं स विद्वान् मुनिः कर्मत्रयतत्कार्यापहवसिद्ध 

यद्रह्ममात्रं तत् स्वावरोषतया याति विदेहमुक्तो मवतीदयथैः । य इत्थंभूतस्ततववित् 

त्वतः स्वाज्गद्प्रसक्तस्वातिरिक्तप्रपश्चमोहे सवयतस्तति तदन्यः, काछत्रयेऽपि 

ब्रह्मविद् ब्रहैवेलर्थः ॥ 8 ॥ परमेश्वरप्रसाददेव कैवल्यहेतुसम्यग्ञानं जायत् 
इत्याह-- आदिरिति सर्वेषां आदिः अधिष्ठानत्वात् , यः सर्वाधिष्ठाता स प्रकृतः 

परमेश्वरः, जीवस्य परमात्मना सम्यग्योगः संयोगः, तस्य निमित्तानां एकेन 

दाभ्यामित्यादिनोक्तानां हेतुः कारणभूतः । यद्रा--शरीरसंयोगनिमिन्तानां पुण्य- 
पापानां संकल्पनस्परशंनटृषटहोमेरित्यादिनोक्तानाम् । परः व्यतिरिक्तः । कस्मात्? 
अतीतानागतवतमानरूपात् त्रिकाङात् परः काटादयनवच्छिन इत्यर्थः । यस्य 

कटा अवयवाः प्रश्रोपनिषत्पठितप्राणादिनामान्ता वा न सन्ति सोऽयं अकट्टः | ` 

अपिदाब्दः पू्वसमुचयार्थः । इईदाद्टोत्तरङतोपनिषत्सु सम्यण्जनानिषु दृष्टः | 

्रुत्याचा्थवेद्यतया यः प्रसिद्धः तं एवंभूतं विश्वरूपं उपासकनचिनत्तानुरोधेन 
विचित्रविश्वहूपघरत्वात्, भवत्यस्मिन् सवेमिति भवः स चासो मूतः अवितथस्व- 
रूपश्चेति तं मवभूतं सर्वषां ईड्यं देवं स्वप्रकारां स्वचित्तोपरक्षितचिङ्गदायैरे 
तिष्रतीति स्वचित्तस्थं पूवमेव प्रत्यक्त्वेनावस्थितं अह बरह्मास्मीत्युपास्य तत्प्रसाद- 
छ्धसम्यग्ञानसमकालं मुक्तो भवति । अयं मन्त्रः सगुणवस्तुपर इति केचन 

वदन्ति । तद्रीत्या सगुणन्रह्मोपासनात् सम्यग्ञानाधिकारो मवतीत्यथंः ॥ ९ ॥ 

परमेश्वरदेव खक्षानमोक्षयोः प्राप्तिः 

स वृक्षकाटाङ्ृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपश्चः परिवतैतेऽयम् | 

धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वाऽऽत्मस्थमभूतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ 
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तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम् । 

पति पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं मुवनेशमीञ्यम् ॥ ७ ॥ 

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्छमश्वास्यधिकश्च र्यते | 

पराऽप्य राक्तिविविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 

न तस्य कशचित् पतिरस्ति छोके न चेद्षिता नैव च तस्य लिङ्गम् 

सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ 

यस्तन्तुनाभ इव तन्तुमिः प्रधाननेः स्वभावतः । 

देव एकः 'समावृणोति स नो दधातु ब्रह्मान्ययम् ॥ १० ॥ 

एको देवः सर्व॑मतेषु गूढः सर्वव्यापी सवेमुतान्तरास्मा । 

कर्माध्यक्षः स्वैमृताधिवासः सक्षी चेता केवरो निगुंणश्च ॥११॥ 

एको वी निष्क्रियाणां बहूनामेकं *रूपं बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽुपयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ 

त्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् । 

तत् कारणं सांख्ययोगाषिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ 

परमेश्वरस्य सर्वाधिष्ठातत्वं स्वाध्युपायप्रापकत्वं स्वयाथात्म्यज्ञानान्मोक्ष- 

सिद्धि चाह-स इति) स च्रक्षकाखक्रतिभिः इति पञ्चम्यर्थं ॒तृतीया, 

सोऽयमीश्वरः, ्रकषद्न्देन संसार उच्यते, तत्ालुयूतं कारूतत्वं कार उच्यते, 

तस्मादा समन्तात् कृतिराकृति्महदादिकायरूपेण कृतिः प्रकरतिः स्वाधिष्ठातृ- 

सहिता चेदाक्रतिमूढप्रक्रतिरुच्यते, तस्याश्च परोऽन्यः तेभ्यः परः विक्षणः 

स्वयसुत्कृषशेति वाऽथ: । यस्मात् दैशवरात् अयं प्रपश्चः परिवतेते तं घ्व 

तत्तदा्रमरूपेण तत्तद्वमैवहनात् स्वेषां स्वप्रापकधर्मप्रदातारमिलयर्थः । तेनैव 

1 समा--अ, अ १,अ२, क, ° बीजं ब--उ, सु. 
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पापनुदं पापक्षपयितृ यन्नाम, भगस्य षडधैश्वर्यस्य ईश आत्मन्यन्तःकरणे 
प्रयगभिननव्रहम्पेण तदवृत्तिसहसरभावामावप्रकारकतया तिष्ठतीति आत्मस्थं 
अमृतं अमरणघर्माणं विश्वधाम विश्वाषिष्ठानं, वस्तुतोऽधिष्ठेयसापेक्षाधिष्ठानगत- 
विरोषापायान्निरधिष्ठानं निष्प्रतियोगिकस्वमात्रतया ज्ञात्वा, तत्समकारं तन्मात्र- 

तयावरिष्यत इति वाक्यरोषः ॥ ६॥ स्वरितत्वं तज्ज्ञानात् कृतक्रयतामाह-- 
तमिति । तं प्रकृतं परमात्मानं जगद्धेतूनां बह्यादीश्वराणामपि परमं उत्कृष्ट 

महेश्वरं देवतानां इन्द्रादीनामपि देवत्वप्रापकत्वेन परमं उत्कृष्टं देवतं च 

व्यष्टिसमधिकरणाधिपतीनामपि परमं पतिं स्वामिनं प्राक्रतेभ्यः परस्तात् 

परमं देवं भुवने वेदेतिहासादिभिः ईडयं विदाम विबमः । ठ्ड्थे छोट् । एव- 
मीश्वरमात्मतया ज्ञात्वा तत्पदं प्राप्य वर्तामहे इश्वरापत्तिहिं मुक्ति 
रियर्थ; ॥ ७ ॥ ' परमार्थत ईश्वरस्य कायैकारणरान्यत्वमाह--न तस्येति | 

` तस्य परमात्मनो व्यष्टिसमष्टयात्मककार्यं रारीरं बाद्यान्तःकरणजातं च न विद्यते 
अद्ितीयसन्मात्रत्वात् } तेन समः तत्समश्च तस्मात् अभ्यधिक न दृदयते 

वेदेष्विय्थः । कार्यकरणानि पुराणादिषु बहरा: श्रूयन्त इूलत आह--परेति । 
परा सर्वात्करष्ट अस्य राक्तिः प्रकृतिः; देवात्मराक्तिमित्युक्तत्वात् , सेयं विविधा 
अनन्तका्यकरणतया श्रूयते सर्वत्र | सेयं परा राक्तिन तत्स्वाभाविकी इत्यत 
आह- स्वाभाविकीति । निविरोषस्य तदभावेऽपि सविरोषेश्वरस्य स्वाभेदेन 
कीत्यत इति स्वाभाविकी स्ज्ञेयविषयत्वेन सवङ्नत्वादिरक्षणा अस्य स्वखप- 
त्वात् स्वाभाविकी नान्यायत्ता स्वसंनिधिमात्रेण प्रक्रतिप्राक्गतं सव वद्रीक्रय 
नियन्नाऽधिष्ठितनियमनात् बरकछा च स्वभावसिद्धा ना (?) नन्यत्वात्॥ ८ ॥ 
ईश्वरस्य अनन्यपतित्वं सवंक्ारणताऽऽदि स्यादियाह- न तस्येति ! तस्यं 

परमेश्वरस्य स्वार्तिरकेण कश्चित् स्वामी पतिः न ह्यस्ति ठोके स्वस्येव सर्व 
स्वामित्वात् । न च स्वातिरेकेण ईरिता नियन्ताऽप्यस्ति । येनासावनुभीयते 
तत् नेव च तस्य छिङ्गं अस्ति| कार्यदरनादेव हि कारणमनुमीयते । न हि 
कारणं द्रश्च शक्यते तस्यामूतैत्वात् । अतः सर्वज्ञं रह्म जगत्कारणमित्यस्यार्थ- 
स्य॒वेदैकगम्यत्वान्नानुमानगम्यताऽस्तीयर्थः । यद्वा--कार्यसामान्यस्यास्मिन् 
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विख्यनात् तनिखूपितकारणताऽपि नास्ति । स एवंभूतः परमेश्वर एव स्वमायया 
सवेकारणं, करणाधिपो जीवः करणम्रामाधिकरणत्वात् तस्यापि कारणोपाधि- 
रीश्वरः पतिः स्वामी । यद्ा--क्रणाधिपश्चासावधिपतिश्वेति करणाधिपाधिपः 

स्वस्येव जीवरूपेणापि स्थितत्वात् ^“ अनेन जवेनात्मनाभ्नुप्रविदय नामरूपे 
व्याकरवाणि?” इति श्रुतेः । यथा विराट् कारणदिरण्यगभस्यापि कारणान्तर- 
मधिपयन्तरमपि विद्ते तथा तस्यापि स्यादियत आह--न चेति ! अस्येदितुः 

स्वातिरिक्तसर्वकारणत्वेन न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपोऽस्ति स्वस्यैव 
सवेकारणतया स्वामित्वात् | यस्मादेवं तस्मादयमेव सुमु्षुभिरात्मत्वेन 

ज्ञातव्यः ॥ ९ ॥ इदानीं मन्त्रह्ममिप्रेताथप्रा्थनामाह--य इति । थः परमेश्वरः 
तन्तुनाभ इव । कथं ! यथोर्णनामिः स्वरारीरप्रमवतन्तुभिः आत्मानमाद्रणोति 

तद्त् प्रथानजेः मायातत्कार्यनामषूपकर्मभिः स्वतन्त्रोऽपि स्वेच्छया सवैकल्प- 
नाधिकःएणत्वेन स्वात्मानं स्वयमेव आव्रृणोति । स परेश्वरो नोऽस्माकं , 
यथोक्ताधिकारिणां दधातु ददातु घास्यतु वा । कि तत् १ ब्रह्म तदन्ययं चेति 
ब्रह्माग्ययम् । स्वाज्ञानमुन्मूख्यन् स्वापिहेतुः स्वज्ञानं विदधघात्विति भावः ॥१०॥ 

परमेश्वरस्य स्वाज्ञादिदष्टयनुरोधेन सर्वमूतगूढत्वं ्यापकत्वं सारवात्म्यं नियन्तृत्वं 

निर्णुणैकत्वं चाह-- एक इति । एकः अद्वितीयः । व्योमवदात्मन एकत्वे जडत्वं 

स्यादिलयत् आह-देव इति । देदीप्यमानरूपत्वात् । एवं कि न भातीयत आह 

स्रभूतेषु गूढ इति । सवेभूतेषु आत्मकत्वेन विदुषां भासमानोऽप्यविदुषां 
गूढवन्न मासत इयर्थः । व्य्िमूतान्तगूढत्वेन परिच्छिनता स्यादित आह-- 
समैव्यापीति । व्योमबद्यापकत्वमस्योपपयते ! सवैव्यापकत्वे व्योमवद चेतनत्वं 

*स्यादियत आह--सैमूतान्तरात्मेति । सवेभूहान्तविरुपितप्रयगात्मनशवेतनत्वे 
सति व्यापकत्वात् । सर्वकर्मफएरदातिश्वरस्तद्धिन इत्राह--कमांध्यक्ष इति । 
कूटस्थस्यैव मूकानीजांदायोगत ईश्वरत्वेन सर्वप्राणिमावानुरोधेन तत्कृतकमणः 

पठदातृत्वात् । सूत्रात्मा तद्धि इत आह--सवमूताधिवास इति । ईश्वर 
स्येव मूरासृक्ष्मांशयोगतः सवभूतेषु सूत्रात्मना अधिवसन् सर्वभूतनियन्ता 
भवतीलर्थः । सर्वमूतनियन्तृत्वे विकारित्वं स्यादियत आह-- साक्षीति । 
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साक्षिणः सा्षयगतविकारास्पष्टत्वेन निविकारत्वात् । साश््यमासकत्वव्यपदेशः 
स्यादिलयनत्राह-- चतेति । स्वमास्यसाक्ष्यताऽपाये तनिरूपितसाक्षित्वमासकता- 
वैरख््याचैतन्यमात्रो भवतीयर्थः । विरोषे सति चैतन्यमात्रता कुत इयत 
आह- केवरं इति । विरोषसामान्यद्यूल्य इयथः । सत्वादित्रिगुणे स्ति 
केवरुता कुत इयत आह--निगौणश्चति । त्रिगुणतद्वेतुगणसाम्यामावात् केव 
त्वमुपपद्यत इत्यथैः । चशब्दो निष्प्रतियोगिकनिर्युणत्वख्यापक इत्यर्थः ॥११॥ 
ईश्वरभावमापनानामीश्वरसाक्षात्कारजन्यसुखं नेतरेषां भवतीत्याह --- एक इति । 

एकोऽद्वितीयः सर्वमस्य वरो वतत इति वकी बहूनां निष्कियाणां अचेतनानां 
नामरूपकर्मणामारोपापवादाधिकरणं एकं ॒सत्यज्ञानपुखात्मकं अखण्डेकरसा- 
त्मकं आत्मानं बहधा मायामहदादिबहुप्रकारं यः करोति; ““ तदात्मानं स्वयम- 
कुरुत 2 इति श्रुते; । तमेवंभूतं परमेश्वरं स्वविकल्पितानात्मापहवसिद्धमात्म- 
मान्रतया तिष्ठतीति आत्मस्थं स्वावरोषतया येऽनुपश्यन्ति धीराः ब्रह्मविद्र- 

. रीयांसः तेषां सुखं शश्रतं नेतरेषां सिध्यति स्वाज्ञानादृतदरषटित्वात् ॥ १२ ॥ 
परमेश्वरस्य नियचेतनत्वं कर्माध्यक्षत्वं स्वयाथात्म्यज्ञानान्मोक्षसिद्धि चाह-- 
निय इति । छेके निदत्वेन प्रसिद्धानामकारादीनां निलत्वहेतुः पारमाथिक- 
निलयः रोके चेतनत्वेन प्रतिपननानां प्रमात्रादीनामयं पारमाधथिकचेतनः | 
स्वेतरनित्यत्वचेतनत्वयोर्मायामात्रत्वे ^“ अतोऽन्यदार्ते ?› इति श्रतेः । ब्ह्मादि- 
स्तम्बान्तजीवानां बहूनां यः स्वयं एक एव सन् ईश्वरः तत्तत्प्राणिसुकरतायनु- 
रोधेन कामान् विदधाति ¦! तत् ब्रह्म जगत. कारणं साह्यं वेदान्तमहा- 
तात्पयेजन्यसम्यग््ानं ब्रह्ममात्रगोचरं तत्साधनश्रवणादिः योगः ताभ्यां साद््व- 
योगाभ्यां अधिगम्य ज्ञातव्यं ज्ञात्वा देवं इयादुक्ता्थम् ॥ १३ ॥ 

ह| 

ईश्वरवेदनमेव संऽरतारकम् 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति इतोऽयमधिः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वै तस्य भाप्ता र्वमिदं विभाति ॥ १४॥ 
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एको हसो भुवनघ्यास्य मध्ये प एवाचिः सचि संनिविष्टः । 

" तमेव विदित्वाऽतिमत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय } १९ ॥ 

स विश्वक्रद्विश्चविदात्मयोनिन्ञैः काट्काखो णी सविद्यः । 

प्रथानक्षेत्रज्नपतिशणेश्चः स॑परारमोक्षस्थितिनन्धहेतुः ॥ १६ ॥ 

प॒ तन्मयो हमत ईशप॑स्थो ज्ञः वेगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 

य ईदोऽघ्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत इनाय ॥ १७ ॥ 

ईश्वरस्याऽऽदिलयादयनवभासकत्वमाह - न तत्रेति । तत्र स्वयंप्रकार- 

चिद्धातौ सर्वावभासकोऽपि सूर्यो न भाति सुयदिस्तत्प्काराजडीकृतत्वात् । 
तथा चन्द्रतारकं॑नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयं असमद्रोचरः अभ्चिः | 

स्वमास्यसतत्वासच्ाभ्यां यो मामात्रतया विजुम्भते प्रयक्षादिप्रमाणनेरपेक्ष्येण ` 

तमेव भान्तं सूर्यादयोऽनुसृत्य भान्तीव भान्ति तस्य भासा सूर्यादिषटान्तं 
जगत् इदं स्वै विभाति । यत एवमतो भामा: परमात्मेय्थः ॥ १४ ॥ 
परमेश्वरस्य स्वातिरिक्तकर्नाबाधकत्वं तत्पदात्िरेतुक्गनमेव तदतिरिक्तोपायो 
नास्तीव्याह--एक इति । स्वातिरिक्तकल्नासवस्वं हत्वा स्वमात्रमवदिष्यत 
इति हंसः परमात्मा एक एव भुवनस्यास्य मध्ये अयमेक एव हंसो नान्योऽ 

तोऽस्ति स एव अहं ब्रह्मास्मीति सम्यण््नानफक्कारूढः घ यभ्रियि अभ्रिः, 

स' यथा काष्टावरतोऽपि मथनादाविर्भवति एवं स्वयमाविर्भूय स्वावारकका् 
भस्मीकरोति तथा स्वाविदयातत्कार्याद्रतं आत्मा अग्निः, उत्तराघरारणिस्थानीय- 

.गुरुरिष्यसंवादमथनस्थानीयध्रवणादिजन्यप्तम्यम्जनानफरकाऽऽखूढ; सन् स्वावा- 

रकाविदाद्रयतत्कार्यतूढरारि भस्मीक्रत्य स्वमात्रमवतिष्त इलयभ्निः आत्मे- 

त्युच्यते, सोऽयमग्निरन्तःकरणसमुदायसिले संनिविष्टो यः प्रकृतिप्राछरता- 

पहवसिद्धः तं परमात्मानं स्वात्ममात्रतया विदित्वा तद्रेदनसमकारमतिमृत्य 

ब्रह्म एति । स्वातिरिक्तास्तिताभ्रमो हि मृत्युः स यत्रापहवं भजति सोऽतिमृत्युः 

 तमेवं--अ १. 
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परमात्मेयर्थः । इत्यंमूतसम्यगानात् अन्यः पन्था मार्गो न विद्यते अयनाय 
मोक्षाय ॥ १९ ॥ उक्तार्थमेव पुनविरादयति--स विश्वक्रदिति। स प्रकृतः परमात्मा 
मूानीजांरायोगत ईश्वरत्वमवल्म््य स्वराक्त्या विश्वं करोतीति विश्वकृत् स्वाति- 
रेकेण विश्वं नेति नेतीति जानातीति विश्वयाथात्म्यवित् आत्मयोनिः स्वे 
महिम्नि स्वयमेव जातत्वात्। यद्रा-्ह्यादिस्तम्बान्तात्मनां योनिः मात्मयोनिः, 
तत्वंपदार्थरूपेण स एव स्थित इति यावत् । ज्ञः चित्स्वरूपः; स्वपसंहतः 
काठस्यापि कारः उपसंहर्त्वात्, गुणी मायातत्का्थगुणी अपहतपाप्मादि- 
गुणवान् वा । सर्वां विद्या अस्येति सवेविद्यः स्वस्मिन् विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं 
भवतीति वा सर्वविद्यः । प्रधानश्वासौ क्षेज्ञ्ेति प्रधानक्षत्रज्ञः स एव पतिशवेति 
प्रधानक्षे्रज्ञपतिः । यद्रा प्रधानं क्षेतरत्वेन जानातीति प्रधानक्षेत्रज्ञः ईश्वरः 
तस्यापि साक्षी पत्रिः । गुणेशः सत्वादिगुणनियन्तृत्वात् । सम्यग््ञानज्ञाततया 
संसारमेोक्षहेतः नाशहेतुः अ्ञानेनाज्ञाततया ससारस्थित्तिटक्षणनन्धहेतुः 

- कारणम् ॥ १६ ॥ स्वे महिम्नि प्रतिष्ठां कर्मादिनैरपेश्त्येणेरितृत्वं चाच्े-- 
स इति । स प्रकेत ईश्वरः तन्मयो ज्ञाततया अज्ञाततया च बन्घमेोक्षहेतुरूपःः, 
स्वार्थे मयट् । हि प्रसिद्धौ । अख्रतोऽमरणधर्मा ईरसंस्थः ईश्वरत्वेन सम्यगवस्थि- 
तत्वात् । ज्ञः चित् प्रकाशः साक्षितया सर्व गच्छतीति सवेगः भुवनस्यास्य 
हृश्यग्रपञ्चस्य गोप्ता स्वानन्दप्रदतया पारूयिता । अस्य जगतो नित्यमेव य ई 
ईष्टे, यथोक्तरक्षणेदादन्यत्र जगत ईदनाय अन्यो हेतुन विद्यते । सवत्रेश- 
नक्रियायां स एव कर्ता नान्यः कर्ता विद्यत इति यावत् ॥ १७ ॥ 

मुभुश्चोरीश्वर एव शरणम् 
| 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदश्च प्रहिणोति तस्मे । 

९ हं देवमात्मवुद्धिप्रकाशं सुमृशचर्वे शरणमहं प्रपये ॥ १८ ॥ 

ईश्वरस्य सम्यग्ञानप्रदत्वेन सुसु्षुरीश्वर्दारणो भूयादियाह--य इति । 
यः ग्क्त: परमेश्वरः सवेजीवसमष्टिरूपं ब्रह्माणं, विश्वस्मैस्थियन्तकतैत्वेन 
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स्वमायया विदधाति सष्टवान् यः प्रकृतेराः पूवै सर्गादौ स्वेन सृष्टो हिरण्यगर्भः 
तस्मे वेदांश्च प्रदिणोति प्रददौ | किमर्थं! महाप्रख्यविच्छिन्न संप्रदाये यथोक्ता- 
धिकारिषु वेदाथसंप्रदायस्थापनाय तस्मै वेदस्तु ददौ | तं एतमीश्वरं देवं, 
ह एवार्थ) स्वात्मबुद्धिप्रकारां अहं ब्रह्मास्मीति स्वपदाप्तिसाघनबुद्धिप्रकादायितारं 
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपये प्रपन्नो भवेयमियर्थः ॥ १८ ॥ 

सवेराखाथेसंग्रहः 

निष्कं निष्क्रिय९ शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् । 

अम्तस्य पर सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ।॥ १९ ॥ 

यदा चमेवदाकारं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 

तदा ' शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो मविष्यति ॥ २० ॥ 

करत्स्नराघ्रे थावन्तोऽर्थाः प्रकारितास्तान् सर्वान् मन्त््येन संक्षिपति 
- निष्कमिति । प्राणादिनामान्तकडा यत्प्रोधसमकारुमपहवं भजति 
तदपहवसिद्धं॑हि निष्कम् | सक्रियस्य निष्कटठता कुत इयत आह-- 
निष्कियमिति । निरवयवस्य त्रियाऽसंमवानिष्कर्त्वं निच्करियत्वं च 
सिद्धमियथंः । अङान्तस्वातिरिक्तदेहादिप्रपञचस्य निष्छियत्वं दुरममियत 
आह--श्ान्तमिति । स्वमात्रावगतेः स्वातिरिक्तरान्तिप्रवकत्वान्निष्करियत्वं 
सिद्रमियथंः । स्वातिरिक्तामावादेव निरवद्यं स्वावद्यहेतोः रान्तत्वानिरवदय 
निषप्रतियोगिकसन्मात्रमियथः 1 स्वाज्ञद्या स्बरातिरिक्तसत्त्वे तत्राज्ञनं स्यादियत 
आहू- निर खजनमिति । स्वज्ञट्टया स्वातिरिक्तस्य कौधितत्वात् तत्सत्वा- 

सत्ाम्यां निरज्ञनमिय्थः । मात्यस्वाविद्याह्वयतत्कार्यं यत्र विरीयते तदधिकरणं 
अतं तस्यापि परं निरधिकरणं स्वाधेयनिरूपिताधिकःएणगतस्तविरोषसिन्धु- 
सेतुमिवं सेतुं स्वातिरिक्ताविद्यापद तत्कार्यजातं स्वतावन्मात्रतया दण्ध्वा अपह- 

' देव--उ; मु. 
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वीक्रय स्वावदोषधिया मोक्षीमवतीति दग्धेन्धनमिवानख्मित्युच्यते ॥ १९. ॥ 
यदा चमे वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तद्वदाकारं वेष्टयिष्यन्ति चेत् तदा एवं 
विदिष्टाल्लोपसंहारभूतं प्र्वमन्वप्रकारितं निष्कन्मियादिविरोषणविरिष्टं षोड- 

शकलराऽपहवसिद्धत्वेन शिवं स्वप्रकारामात्रं निष्प्रतियोगिकस्वमात्रमिति अ विज्ञाय 

स्वातिरिक्तास्तिताप्रमवदुःखस्यान्तौ नारो भविष्यति । यस्मादेवं तस्मात् 

स्वाज्ञानप्रमवसंसारोऽस्तीति प्रसक्तौ न हि स्वज्ञानमन्तरा तनिढृत्तिरुपपदते । 

परमार्थदष्टया तु स्वातिरिक्तमस्ति नास्तीति न हि विभ्रमस्यावकादोऽस्ति, कि तु 

स्वाङ्गादिदण्िप्रस्क्या स्वातिरिक्तास्तिताश्मे सलयसति स्वयमेव निष्प्रतियोगि- 

कमवरिष्यते । न हि तत्र संङशयोऽस्तीयथंः ॥ २० ॥ 

ब्रह्मविद्याऽधिकारि निषूपणम् 

तपःप्रमावदेवप्रसादाच्च "ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्धान् । 

अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगरषिद्धजुष्टम् ॥ २१॥ 

वेदान्त परमं गयं पुरा "कल्पे प्रचोदितम् । 

नाप्रहयान्ताय दातव्यं नापुत्रायाहिष्याय वै पुनः ॥ २२ ॥ 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ | 

तस्यते कथिता द्यर्था; परकाहान्ते महात्मनः ॥ 

प्रकारान्ते महात्मन इति ॥ २६ ॥ 

इत्थं संप्रदायरपरपराऽऽगतब्रहमविद्याया मोक्षफपर्यन्तत्वं दर्शयितुं विघ्ा- 
ऽधिकारिणं दर्खयति-- तप इति । रूढत्वेन क्च्छरचान्द्रायणादिरक्षणस्य तपसः 

८८ तुप इति तपो नानरानात् परं ”› इ्यादिश्चुतिसिद्रस्य, स्वेन्द्रियमनसोः 

' ब्रह्माह-अ १, अ २, के. " कहपप्र--अ, अ१,अ२, क, 
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एकाश्रखत्षणस्य वा तपसः “' मनसश्चन्दरियाणां च दयैकाभ्यं परमं तपः 2 
इति स्मरणात्, तत्फरुभूतविचारात्मक्स्य वा तपसः «तपसा जह्य 
विजिज्ञासस्व ?› इति श्रुतिप्रकटितस्य वा प्रभावात् सामर्थ्यादनन्तकोटिजन्म- 
सुपासितस्य देवस्य प्रसादाच स्वातिरिक्तकर्नापहवप्रवोधसमकाटं स्वमात्रतया 
बृहणात् त्रह्म हराब्द रेतिद्यार्थः । श्रेतान्वतयो नाम विद्धान् मह्िः स्वेन य॒द्ह्य 
स्वावरोषतया साक्षात्कृतं तदेव ऋययाथात्यं बरतिकामिवनिकुटीचकबहूदक- 
हसाश्वाश्रमिणः, तानतीत्य परमहंसाश्रमे ये वर्तन्ते ते खल्वत्याश्रमिणः परमहंसपरि- 
बाजकाः; तेभ्यो हि अत्याभ्रमिभ्यः यत् पूर्वोक्तं बह्मयाथात्म्यं तदेव परमं 
निप्प्रतियोगिकनिविरोषन्रहममात्रगोचरं पवित्रं स्वविद्या्यापवित्ररोधकं वसिष्ठा 
गस्त्यवामदेवश्रीरुकोदारकवीतहव्यसनकादिमहषिसङ्घेन जुष्टं सेवितं नह्य- 
माननजञानं प्रोवाच, यथा ब्रह्मात्र स्वावरोषतया साक्षात्कृतं भवेत् तथा 
प्रोवाच ॥ २१ ॥ प्रशब्देन गुेरुपदेशकाठं दरयति- वेदान्त इति । वेदान्त 
इति जातावेकवचनम् । ईशावास्यादिमुक्तिकोपनिषदन्ताेत्तररतोपनिषत्षु 
परमं परमात्मतत्त्वं परमपुरुषा्थहेतुत्वात् गुह्यं पारमहंस्यं अनधिकारिषु 
गोपनीयत्वात् पुरा पूर्वस्मिन् कल्पे प्रचोदितं सम्यानुरापितं, गुरदिष्यसं- 
प्रदायपरपरया सम्यगागतमिति वा । कल्पादावीश्वेण हिरण्यगर्भ प्रति यत् 
प्रचोदित उपदिष्टं तदिदं त्हममात्रविक्ञानं नाप्रशान्ताय स्वातिरिक्तनिरासक- 
ब्रह्ममात्रज्ञानसाधनसाघनचतुष्टयसम्पत्तिविकटाय न कदाऽपि दातव्यम् ! तत्रापि 

नापुत्राय अशिष्याय वा न दातव्यम् | प्ररान्तान्तरपुत्राय शिष्याय वा सम्यक् 
तच्छीठं परीय दातव्यम् ॥ २२ ॥ देवतादे दिकभक्त्योविदाप्राावन्तरङ़सा- 
धनत्वमाह- यस्येति । यस्य मुमुक्षोः देवे ब्नरमेश्वरे परा निरहेतुकी भक्तिः 
विद्यते यथा देवे तथा गुरावपि निर्हूतुकी भक्तिः यदि विद्यते तदा तस्य मुमुक्षोः 
गुरुदेवतयोरेकत्वं भावयतोऽस्यामुपनिषदि शेताश्वतरेण मुनिना येऽथाः 
कथिताः त एव अर्थाः अस्य महात्मनो मद्युनुभावस्य प्रकान्ते फड्पर्यव- 
सायिनो भवन्ति । यस्मादेवं तस्माद्टियाधिभिर्देवतादे रिकविषये निरहूतुकी 
भक्तिः कतेव्या, 

30 
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परमद्वैतविज्ञानं कृपया वै ददाति यः । 
सोऽयं गुरुबरः साक्षाच्छिव एव न सदथः ॥ 

इति स्पृतेः । द्िधैचनमादरा्थम् । इत्युपनिषच्छब्दौ विदिष्टोपनिषत्समा- 

त्यथ ॥ २३ ॥ 
इति षष्ठाघ्यायः 

श्रीवासुदेवेन्द्ररिष्योपनिषद्रह्ययोगिना । 
श्ेताश्वतयोपनिषटय!ख्येयं टिखिता स्फुटम् । 
श्रेताश्चतयोपनिषदो व्याख्याम्रन्थः सहस्रकम् ॥ 

इति श्रीमदीशःयषोत्तरशतोपनिषच्छान्च वत्ररणे चतुद॑शसङ्कयापूरकं 

शेताश्वतसोपनिषद्धिवरण सम्पूणम् ॥ 
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